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M
احلمد هلل الذي نّزل القرآن العظيم هدى للعاملني بلسان عريّب مبني، عىل سيد ولد 
فإن  بعد  أما  الدين،  يوم  إىل  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىّل  أمجعني،  آدم 
لسان العرب كان قد بلغ عند بعثة النبي H غايًة تفوُق ما بلغته غاياُت األلسنة 
كلِّها، وما سوف تبُلُغه ألسنُة البرش إىل آِخِر الزمان، يف إحكام ألفاظه، ويف تناسق َجْرسه، 
ويف لطف دالالته وعمقها، ويف مرونة ترصيفه عىل وجوه البيان، ومبلغ لساهنم هذا هو 

الذي هيأه حلمل آية نبّوته H القرآِن العظيم.

إّن مطالبة عرب اجلاهلية باإليامن بالنبّي H وأنه مرسل مبلِّغ عن ربه تعتمد 
ل إليه منه،  عىل أصل واحد ال غري، هو أن يستمعوا هلذا القرآن وهو يتلو عليهم ما ُينزَّ
وإذا أحسنوا االستامع إىل ما يتىل عليهم منه كانوا قادرين عىل أن يعلموا علاًم يقينًا أّن هذا 
الكالم مبايٌن لكالم البرش مجيًعا، وهذه املباينة دالة عىل أنه كالُم رب العاملني منزاًل عىل 
التاليه عليهم بلسان عريب مبني، ومبلِّغه من ربه نبي ورسول أرسله اهلل إليهم ليتبعوه، 
وهذه القدرة عىل هذا الفصل العجيب الذي مل يمَتَحن البرُش بمثله من قبُل ال تتأتى هلم 
إال وقد أوتوا قدًرا يفوق كلَّ تصور من تذوق أبنية الكالم تذوًقا نافًذا إىل أعمق أعامق 

البيان اإلنساين.

والشعر اجلاهيل -وهو أنبل كالم أهل اجلاهلية وأرشفه- تكُمن فيه ويف بيانه صفاٌت 
؛ ألن هذه حقيقُته  ُمْربِية عىل ما يف سائر األلسنة من الصفات إرباًء حقيًقا بالتأمل والتبنينُّ
التي دلت عليها هذه املطالبُة الفريدة جلنس واحد من البرش يف زمان واحد من األزمنة، 
ختمت بآيته النبوُة يف األرض إىل أن تقوم الساعة، وكان نزول القرآن العظيم حافًزا مثبًِّتا 
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ق والتأمل، وباملقايسة بني بعضه وبعض، وبينه  لشعر اجلاهلية يف النفوس، بتكرار التذونُّ
ال بلسان من  وبني ما طولبوا بأن يتبينوا أنه كالم اهلل املفارق لكالم البرش وإن كان منزَّ

ألسنة هذا البرش، وهو اللسان العريب املبني. 

وإن القول بأن بيان شعراء اجلاهلية يفوق كلَّ بيان ألنه يمّثل أعىل خصائص بيان 
يعلُمه  من  ذلك  يعلم  اجلاهيل،  الشعر  من  الباقي  القليل  يف  كامنة  واقعة  حَلقيقٌة  البرش 
ه من يقره وينكره من ينكره، وجاهُله مقرصِّ يف حق نفسه، ويف  وجيهله من جيهله، وُيِقرنُّ
حق اهلل تعاىل)))؛ فمعرفة لغة العرب وحذقها والتوغل يف شعرها وبياهنا وأساليبها أصٌل 
أن  مسلم  كل  »فعىل  رسالته:  يف   V الشافعينُّ  اإلمام  قال  وقد  عظيم،  األصول  من 
يتعلم من لسان العرب ما بلغه ُجْهُده، حتى َيْشَهد به أن ال إله إال اهلل، وأّن حممًدا عبُده 
ض عليه من التكبري، وُأمر به من  ورسوله، ويتلَو به كتاَب اهلل، وَينطَق بالذكر فيام افُتِ
التسبيح، والتشهد، وغرِي ذلك«، وقال: »ال يعلم ِمن إيضاح مُجَل ِعْلم الكتاب أحٌد جِهل 
َبه  َسَعة لسان العرب، وكثرَة وجوهه، ومِجاَع معانيه، وتفرَقها، وَمن عِلمه انتَفْت عنه الشنُّ
التي دخَلْت عىل من جِهل لساهَنا«، وقال  -كام يف »الفقيه واملتفقه«- عند ذكر ما جيب 
للسنة  إليه  حيتاج  وما  بالشعر،  بصرًيا  باللغة،  بصرًيا  »...ويكون  املفتي:  عليه  يكون  أن 
والقرآن، ويستعمل هذا مع اإلنصاف...«، وكان الذي جرى العمُل عليه عند املسلمني 
يف أمر التعليم من العرص األول أّن لغة العرب يف املقام األول، وأّن عىل كل مسلم أن 
ظ أشعار العرب،  يبذل وسَعه يف تعلنُّم أرسار هذا اللسان، وما ينبغي العناية به منه، من حتفنُّ
ورشيف نثرهم، ونبيل خماطباهتم، ُينّشُأ عىل ذلك صغريهم، وهيرم عليه كبريهم، ودياُر 

ر. اإلسالم عامرة هبذا من أقصاها إىل أدناها، وحيثام حّل اإلسالم حّل معه هذا التصونُّ

ينظر يف هذا: »قضية الشعر اجلاهيل« لألستاذ العالمة حممود حممد شاكر �.   (((
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هذا وإن من الشعر اجلاهيّل الذي احتفى به علامء اإلسالم وُعنوا به وجعلوا حفَظُه 
ل فيه أصاًل ُتصَقل به األذهان ما اشتهر باملعلقاِت السبع، وهي يف ديار اإلسالم  والتأمنُّ
عاّمة منذ عرص اإلسالم األّول مما ُيبَدأ به يف تلقني املتعلمني معِدَن بيان الناس، وما آىل 
ٍل اختالُفهم يف  العلامء ُجهًدا يف روايتها وَترِويتها ورشحها، وال يرضنُّ َمن ينظر نَظَر تأمنُّ
تسميتها »املعلقات«، أو »السبعيات« أو »السموط«، أو »القصائد السبع الطِّوال«، وال 
يف سبب ذلك، وال يف إبدال واحدة أو اثنتني منها بغريها، وال زيادُة بعضهم عليها فعادت 
أعىل  فيه  الذي  اجلاهيّل  الشعر  من  أهنا  متفقون عىل  اجلميع  أو عرًشا؛ ألّن  قصائد  تسع 
خصائص بيان البرش كام مّر آنًفا، وكان ينبغي أن ُتغني منزلُتها وشهرهتا عن تعريفها إال 
أّن االستخفاف وقّلة املباالة وتقليد األعاجم كّل ذلك أفىض بنا إىل أقبح املذّلة والعار من 
الغربة عن لغة العرب واإلسالم حني ُعِزلت اللغة كلنُّها عزاًل مقصوًدا عن فنون العلم 
وهي وعاُؤه، وأصبح شباب املسلمني يعلَّمون لغَتهم عىل أهنا درٌس حمّدد، هو ثقيٌل هبذا 

التحديد عىل كّل نفس، وال سيام نفوُس الشباب الغّض، وال حول وال قّوة إال باهلل.

والطرر  باملعلقات،  العناية  لتلك  امتداٌد  إخراجها  بصدد  نحن  التي  الطنُّّرة  وهذه   
ر الشيخ  تعاليُق خمترصٌة حمَكمة توضع رشًحا أللفاظ متٍن ّما ُبغيَة حفظِها معه، وقد حرَّ
املنوال طرًرا عّدة متداولة بني دارسيها وهي  9 عىل هذا  حممد األمني بن احلسن 
باخلط  بطباعتها  إشارته  فجاءت  املغريب،  باخلط  مكتوب  وغالبها   ،9 يده  بخط 
املرشقي ليعّم النفع، وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها العلامء يف بالد شنقيط حلفظ 
نصوص العلم، وهي ُتنبئ عن نظٍر أصيل يف ضبط العلم، واألمانِة يف محِله ومحايته من 
الضياع، بل هي مما بقي من طرق السابقني من علامء أمة اإلسالم يف التلقني والعمل، بعد 

التدمري املفِزع الذي دخل عىل مناهج التعليم يف ديار املسلمني، واهلل املستعان.
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كلمة عن مؤلف الطرة
شيخ  الشنقيطي،  القادر  عبد  سيدي  بن  احلسن  بن  األمني  حممد  العامل  الشيخ  هو 
العلم  أهل  بني  السائرة  والطنُّرر  النافعة،  التآليف  صاحب  شنقيط،  ببالد  العون  حمارض 
وطالبه يف القرآن، والسرية، والنحو، والرصف، وأشعار العرب، أخذ العلم يف بدء أمره 
االزدياد ورَصف  تطلنُّب  ارحتل يف  ثم   ،V القادر  عبد  بن سيدي  احلسن  والده  عن 
عنايَته إىل ذلك، وجاَب البالد طواًل وَعْرًضا، قاصًدا حمارض العلم وهي معاقله احلصينة 
يف تلك البالد، منتقاًل من حمرضة إىل أخرى صابًرا حمتسًبا، حتُدوه مّهة ال تعرف الَكالل، 
والفقه،  والتوحيد،  والقراءات،  العرب،  لسان  علوم  خمتِلف  من  الفنون،  سائَر  فدَرس 
س حمرضته التي انتقلت منذ  وأصوله، ومصطلح احلديث، ثم عاد إىل موطنه كيفة ليؤسِّ
للتدريس  فانتصب   ،V البوصريي  بّداه  اإلمام  شيِخه  موطن  نواكشوط  إىل  ُعُقوٍد 
فيها باذاًل وقته وجهَدُه يف نرش العلم وتنشئة طالبيه عىل اخللق احلَسن، واهلْدي الصالح، 

نَن حفظه اهلل وبارك يف عُمره. داد يف الرأي والعمل، وما زال عىل هذا السَّ والسَّ

املدينة املنورة
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مقدمة صاحب الطرة
وآله  واملرسلني،  األنبياء  أفضل  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وصحابته أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

املجتهدين  العلم  لطلبة  التدريس  ملقام  مناسبة  األلفاظ،  قليلة  ة  طرَّ فهذه  بعد،  أما 
ة كان تلقينيًّا من  احلفاظ، وضعتها عىل املعلقات السبع املعروفة، وأكثر ألفاظ هذه الطرَّ
املسلمني أحسن جزاء، وربام أضفت بعض  تعاىل عنا وعن  أفواه مشاخيي، جزاهم اهلل 
واالستدالل،  االستشهاد  يف  املرجع  ذات  اللغة  كتب  بعض  من  نقلتها  التي  الكلامت 
ومحلني عىل تقليل كلامت الرشح والتفسري طلب املناسبة لطلبة احلفظ والتكرير، األمر 

الذي من أجله وضعت الطرر، ويمكن من أجله أن حيفظ اخلرب.

واهلل أسأل أن يرزقنا وكل ساٍع يف هذا املنقول اإلخالص فيه ويف غريه من الطاعة له 
تعاىل والقبول، ونزول الربكة يف كل حركة وسكون وكلِّ معقول ومنقول.

كتبه الفقري إىل مواله تعاىل، الغني به عن غريه يف أمور اآلخرة واألوىل
حممد األمني بن احلسن سيدي عبد القادر

نواكشوط
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معلقة امرئ القيس

َوَمنِْزِل  َحبِيٍب  ِذْكَرى  ِمْن  َنْبِك  َفَحْوَمِلِقفا  ُخوِل  الدَّ َبْيَ  اللَِّوى  بِِسْقِط  1

َرْسُمَها  َيْعُف  َلْ  َفاْلِْقَراِة  َوَشْمَأِلَفُتوِضَح  َجنُوٍب  ِمْن  َنَسَجْتَها  لَِا 

ا  َعَرَصاِتَ ِف  اآلَراِم  َبَعَر  ُفْلُفِلَت��َرى  َح��بُّ  ��ُه  َك��َأنَّ َوِق��ي��َع��اِنَ��ا 

ُلوا  مَّ َتَ َي��ْوَم  اْل��َب��ْيِ  َغ��َداَة  َحنَْظِلَك��َأنِّ  َناِقُف  اْلَحيِّ  َسُمَراِت  َلَدى 

َمطِيَُّهْم  َع��َ�َّ  َصْحبِي  ا  ِبَ ِلُوُقوًفا  مَّ َوَتَ َأًس��ى  لِْك  َتْ َل  َيُقوُلوَن 

َسَفْحُتَها  إِْن  ٌة  َع��ْ�َ ِشَفائِي  ِلَوإِنَّ  ُمَعوَّ ِمْن  َداِرٍس  َرْسٍم  ِعنَْد  َوَهْل 

َقْبَلَها  اْلُحَوْيِرِث  ُأمِّ  ِمْن  �ِلَكَدْأبَِك  بَِمْأِسَ َب��اِب  ال��رَّ ُأمِّ  ��ا  َوَج��اَرِتَ

َصَباَبًة  ِمنِّي  اْلَعْيِ  ُدُموُع  ِمَْم�َفَفاَضْت  َدْمِعَي  َبلَّ  َحتَّى  النَّْحِر  َعَل 

َصالٍِح  ِمنُْهنَّ  َلَك  َي��ْوٍم  ُربَّ  ُجْلُجِلَأَل  بِ���َداَرِة  َي��ْوٌم  ِسيََّم  َوَل 

َمطِيَّتِي  لِْلَعَذاَرى  َعَقْرُت  َوَي��ْوَم  ِل10 اُلَتَحمَّ ُكوِرها  ِمْن  َعَجًبا  َفَيا 

بَِلْحِمَها  َيْرَتَِي  اْل��َع��َذاَرى  اُلَفتَِّلَفَظلَّ  َمْقِس  الدِّ اِب  َكُهدَّ َوَشْحٍم 

ُعنَْيَزٍة  ِخْدَر  ��ْدَر  اْلِ َدَخْلُت  ُمْرِج�َوَي��ْوَم  إِنََّك  اْلَوْيَلُت  َلَك  َفَقاَلْت 

َمًعا  بِنَا  اْلَغبِيُط  َم��اَل  َوَق��ْد  َفاْنِزِلَتُقوُل  اْلَقْيِس  اْمَرَأ  َيا  َبِعرِيي  َعَقْرَت 

ِزَماَمُه  َوَأْرِخ��ي  ِسرِيي  ا  َلَ ِلَفُقْلُت  اُلَعلَّ َجنَاِك  ِم��ْن  ُتْبِعِدينَا  َوَل 

َوُمْرِضًعا  َطَرْقُت  َقْد  ُحْبَل  ُمْغَيِلَفِمْثلِِك  َتَائَِم  ِذي  َع��ْن  َفَأْلَهْيُتَها 

َلُه  اْنَحَرَفْت  َخْلِفَها  ِمْن  َبَكى  ما  ِلإذا  ُيَ���وَّ َلْ  ِع��نْ��َدَن��ا  وِش���قٌّ  بِ��ِش��قٍّ 
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َرْت  َتَعذَّ اْلَكثِيِب  َظْهِر  َعَل  ��لَّ��ِلَوَيْوًما  ُتَ َلْ  َح��ْل��َف��ًة  َوآَل���ْت  َع���َ�َّ 

التََّدلُِّل  َهَذا  َبْعَض  َمْهًل  ِمي َفَأْجِ�َأَفاطَِم  َوإِْن ُكنِْت َقْد َأْزَمْعِت َصْ

َخلِيَقٌة  ِمنِّي  َساَءْتِك  َقْد  ُكنِْت  َتنُْسِلَوإِْن  ثَِيابِِك  ِم��ْن  ثَِياِب  َفُس�ِّ 

َقاتِِ�  ُح��بَّ��ِك  َأنَّ  ِمنِّي  ِك  َأَغ���رَّ َيْفَعِل20 اْلَقْلَب  َتْأُمِري  َمْهَم  َوَأنَّ��ِك 

لَِتْقَدِحي  إِلَّ  َعْينَاِك  َذَرَف��ْت  ُمَقتَِّلَوَما  َقْلٍب  َأْعَشاِر  ِف  بَِسْهَمْيِك 

ِخَباُؤَها  ُي��َراُم  َل  ِخ��ْدٍر  ُمْعَجِلَوَبْيَضِة  َغرْيَ  ا  ِبَ َلْهٍو  ِمْن  َتَتَّْعُت 

ا  َوَمْعَشً إَِلْيَها  َأْحَراًسا  ��اَوْزُت  َمْقَت�َتَ وَن  ُي��ِ�ُّ َل��ْو  ِحَراًصا  َع��َ�َّ 

َضْت  َتَعرَّ َمِء  السَّ ف  ا  الثَُّريَّ َما  ِلإَِذا  اُلَفصَّ اْل��ِوَش��اِح  َأْثنَاِء  َض  َتَعرُّ

ا  ثَِياَبَ لِنَْوٍم  َنَضْت  َوَق��ْد  ِلَفِجْئُت  اُلَتَفضِّ لِْبَسَة  إِلَّ  ْتِ  السِّ َل��َدى 

ِحيَلٌة  َل��َك  َما  اهللِ  َيِمَي  َتنَْج�َفَقالْت  اْلَغَواَيَة  َعنَْك  َأَرى  إِْن  َوَما 

َوَراَءَن��ا  ��رُّ  َتُ َأْم��ِ�  ��ا  ِبَ ِلَخَرْجُت  ُمَرجَّ ِم��ْرٍط  َذْي��َل  َأَثَرْينَا  َع��َل 

َواْنَتَحى  احَليِّ  َساَحَة  َأَجْزَنا  َعَقنَْقِلَفَلمَّ  ُرَك��اٍم  ِذي  َخْبٍت  َبْطُن  بِنَا 

َفَتَمَيَلْت  َرْأِسَها  بَِفْوَدْي  ُت  اُلَخْلَخِلَهَصْ ا  َريَّ اْلَكْشِح  َهِضيَم  َعَ�َّ 

ِرُيَها  َع  َتَضوَّ َنْحِوي  اْلَتَفَتْت  إَِذا  اْلَقَرْنُفِل30 ا  بَِريَّ َجاَءْت  َبا  الصَّ َنِسيَم 

ُمَفاَضٍة  َغ��رْيُ  اْلَْط���َراِف  َجنَْجِلُمَهْفَهَفُة  َكالسَّ َمْصُقوَلٌة  َتَرائُِبَها 

بُِصْفَرٍة  اْلَبَياَض  اُلَقاَناِة  ِلَكبِْكِر  الُمَحلَّ َغ��رْيُ  اَل��اِء  َنِمرُي  ِغَذاَها 

َوَتتَِّقي  َأِسيٍل  َعْن  َوُتْبِدي  ُمْطِفِلَتُصدُّ  َوْج��َرَة  َوْحِش  ِمْن  بِنَاظَِرٍة 
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بَِفاِحٍش  َلْيَس  يِم  الرِّ َكِجيِد  بُِمَعطَِّلَوِجيٍد  َوَل  ْتُه  َنصَّ ِه��يَّ  إَِذا 

َفاِحٍم  َأْس��َوَد  اَلْتَن  ُيَغ�ِّ  اُلَتَعْثكِِلَوَف��ْرٍع  النَّْخَلِة  َكِقنِْو  َأثِيٍث 

اْلُعَل  إَِل  ُمْسَتْشِزَراٌت  َوُمْرَسِلَغ��َدائِ��ُرُه  ُمَثنًّى  ِف  اَل��َداَرى  َتِضلُّ 

 ٍ ُمَصَّ َكاجَلِديِل  َلطِيٍف  اُلَذلَِّلَوَكْشٍح  ِقيِّ  السَّ َكُأْنُبوِب  َوَس��اٍق 

فَِراِشَها  َفْوَق  اْلِْسِك  َفتِيُت  ِلَوُتْضِحي  َتَفضُّ َعْن  َتنَْتطِْق  َلْ  َحى  الضُّ َنُؤوُم 

ُه  َكَأنَّ َشْثٍن  َغرْيِ  بَِرْخٍص  إِْسِحِلَوَتْعُطو  َمَساِويُك  َأْو  َظْبٍي  َأَساِريُع 

َا  َكَأنَّ بِاْلِعَشاِء  ال��ظَّ��َلَم  ُت��ِ�ُء  ُمَتَبتِِّل40 َراِه���ٍب  ُمْ��َس��ى  َم��نَ��اَرُة 

َصَباَبًة  احَللِيُم  َيْرُنو  ِمْثلَِها  َوِمَْوِلإَِل  ِدْرٍع  َبْيَ  ْت  اْسَبَكرَّ َما  إَِذا 

َبا  الصِّ َعِن  َجاِل  الرِّ َعَمَياُت  بُِمنَْسِلَتَسلَّْت  َهَواِك  َعْن  ُفَؤاِدي  َوَلْيَس 

َرَدْدُتُه  َأْلَوى  فِيِك  َخْصٍم  ُربَّ  ُمْؤَتِلَأَل  َغ��رْيِ  َتْعَذالِِه  َع��َل  َنِصيٍح 

ُسُدوَلُه  َأْرَخى  اْلَبْحِر  َكَمْوِج  لَِيْبَت�َوَلْيٍل  اُل��ُم��وِم  بِ���َأْن���َواِع  َع���َ�َّ 

بُِصْلبِِه  َتَ��طَّ��ى  ا  َلمَّ َل��ُه  بَكْلَكِلَفُقْلُت  َوَن��اَء  َأْع��َج��اًزا  َوَأْرَدَف 

اْنَجِل  َأَل  الطَِّويُل  ْيُل  اللَّ ا  َ َأيُّ بَِأْمَثِلَأَل  ِمنَْك  ْصَباُح  اْلِ َوَما  بُِصْبٍح 

ُنُجوَمُه  َك��َأنَّ  َلْيٍل  ِم��ْن  َل��َك  بَِيْذُبِلَفَيا  ْت  ُش��دَّ اْلَفْتِل  ُمَغاِر  بُِكلِّ 

َمَصاِمَها  ِف  َقْت  ُعلِّ ا  الثَُّريَّ َجنَْدِلَك��َأنَّ  ُص��مِّ  إَِل  َكتَّاٍن  بِ��َأْم��َراِس 

ِعَصاَمَها  َجَعْلُت  َأْق��َواٍم  ِلَوِق��ْرَب��ِة  ُمَرحَّ َذُل��وٍل  ِمنِّي  َكاِهٍل  َع��َل 

َقَطْعُتُه  َقْفٍر  اْلَعرْيِ  َكَجْوِف  َوَواٍد  اُلَعيَِّل50 َكاَللِيِع  َيْعِوي  ْئُب  الذِّ بِِه 

َشْأَننَا  إِنَّ  َع��َوى  ا  َلمَّ َل��ُه  ِلَفُقْلُت  َتَ��وَّ ا  َلمَّ ُكنَْت  إِْن  اْلِغنَى  َقلِيُل 
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َأف��اَت��ُه  َشْيًئا  ن��اَل  ما  إذا  َيُْزِلكِ��َلَن��ا  وَحْرَثَك  َحْرثِي  ْث  َيَْتِ وَمْن 

ا  َوَكنَاِتَ ِف  َوالطَّرُي  َأْغَتِدي  َهْيَكِلَوَق��ْد  اْلََوابِ����ِد  َقْيِد  بُِمنَْجرٍد 

َمًعا  ُم��ْدبِ��ٍر  ُمْقبٍِل  ِم��َف��رٍّ  ْيُل ِمْن َعِلِم��َك��رٍّ  َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّ

َمْتنِِه  َحاِل  َعْن  ْبُد  اللِّ َيِزلُّ  ِلُكَمْيٍت  بِاُلَتنَزَّ ��ْف��َواُء  ال��صَّ َزلَّ��ِت  َك��َم 

اْلَوَنى  َعَل  ابَِحاُت  السَّ َما  إَِذا  ِلِمَسحٍّ  اُلَركَّ بِاْلَكِديِد  ُغ��َب��اًرا  َأَث���ْرَن 

اْهتَِزاَمُه  َكَأنَّ  َجيَّاٍش  اْلَعْقِب  ِمْرَجِلَعَل  َغ��ْ�ُ  ُيُه  َحْ فِيِه  َج��اَش  إَِذا 

َصَهَواتِِه  َعْن  فَّ  اْلِ اْلُغَلَم  ِلُيطرُِي  اُلَثقَّ اْلَعنِيِف  بَِأْثَواِب  َوُيْلِوي 

ُه  َأَم��رَّ اْلَولِيِد  َك��ُخ��ْذُروِف  ��ِلَدِري��ٍر  ُم��َوصَّ بَِخْيٍط  ْيِه  َكفَّ َتَقلُُّب 

َنَعاَمٍة  َوَس��اَق��ا  َظْبٍي  َأْي��َط��َل  َل��ُه  َتْتُفِل60 َوَتْقِريُب  َح��اٍن  ِسْ َوإِْرَخ��اُء 

اْنَتَحى  إَِذا  ِمنُْه  اْلكِْتَفْيِ  َعَل  َحنَْظِلَكَأنَّ  اَي��َة  َصَ َأْو  َع��ُروٍس  َم��َداَك 

��اُم��ُه  َوجِلَ ُج���ُه  َسْ َعَلْيِه  ُمْرَسِلَوَب���اَت  َغ��رْيَ  َقائًِم  بَِعْينِي  َوَب��اَت 

نَِعاَجُه  َك���َأنَّ  ٌب  ِسْ َلنَا  ِلَف��َع��نَّ  اُلَذيَّ اُل��َلِء  ِف  ُدَواٍر  َع���َذاَرى 

َبْينَُه  ِل  اُلَفصَّ َك��اجَل��ْزِع  ُمْ��َوِلَف��َأْدَب��ْرَن  اْلَعِشرَيِة  ِف  ُمَعمٍّ  بِِجيٍد 

َوُدوَن���ُه  بِ��ال��َه��اِدَي��اِت  ��ِلَفَأْلَحَقنَا  ُت��َزيَّ َلْ  ٍة  َصَّ ِف  َج��َواِح��ُرَه��ا 

َوَنْعَجٍة  َث��ْوٍر  َب��ْيَ  ِع��َداًء  َفُيْغَسِلَفَعاَدى  بِ��َمٍء  َينَْضْح  َوَلْ  ِدَراًك��ا 

ُمنِْضٍج  َبْيِ  ِمْن  ْحِم  اللَّ ُطَهاُة  ِلَفَظلَّ  ُمَعجَّ َقِديٍر  َأْو  ِش��َواٍء  َصِفيَف 

َرْأَسُه  َينُْفُض  الطِّْرُف  َوَراَح  ِلَوُرْحنَا  َتَسفَّ فِيِه  اْلَعْيُ  َت��َرقَّ  َما  َمَتى 

بِنَْحِرِه  اَل��اِدَي��اِت  ِدَم���اَء  ِلَك���َأنَّ  ُمَرجَّ بَِشْيٍب  ِح��نَّ��اٍء  ُع��َص��اَرُة 
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َفْرَجُه  َسدَّ  اْسَتْدَبْرَتُه  إَِذا  َوَأْن��َت  بَِأْعَزِل70 َلْيَس  اْلَْرِض  ُفَوْيَق  بَِضاٍف 

َوِميَضُه  ُأِري��َك  َبْرًقا  َت��َرى  ِلَأَح��اِر  ُمَكلَّ َحبِيٍّ  ِف  اْلَيَدْيِن  َكَلْمِع 

َراِه��ٍب  َمصابيِح  َأْو  َسنَاُه  اُلَفتَِّلُي��ِ�ُء  َباِل  بِالذُّ لِيَط  السَّ َأَه��اَن 

حاِمٍر  َب��ْيَ  َوُصْحَبتِي  َلُه  ��ِلَقَعْدُت  َوَب���ْيَ إَِك���اٍم ُب��ْع��َد َم��ا ُم��َت��َأمَّ

فِيَقٍة  ُكلِّ  َعْن  اَلاَء  َيُسحُّ  اْلَكنَْهُبِلَوَأْضَحى  َدْوَح  اْلَْذَق��اِن  َعَل  َيُكبُّ 

َنْخَلٍة  ِج��ْذَع  ا  ِبَ ْك  َي��ْتُ َلْ  بَِجنَْدِلَوَت��ْي��َمَء  َمِشيًدا  إِلَّ  ُأُط��ًم  َوَل 

ُغ��ْدَوًة  اُلَجْيِمِر  َرْأِس  ُذَرى  ِمْغَزِلَك��َأنَّ  َفْلَكُة  والُغ�ثَّاِء  ْيِل  السَّ ِمَن 

َبَعاَعُه  اْلَغبِيِط  بَِصْحَراِء  ِلَوَأْلَقى  اُلَخوَّ الِعَياِب  ِذي  اْلَيَمِن  ُنُزوَل 

ًة  ُغَديَّ َغ��ْرَق��ى  فِيِه  ِسَباًعا  ُعنُْصِلَك��َأنَّ  َأَنابِيُش  اْلُقْصَوى  بَِأْرَجائِِه 

َصْوبِِه  َأْيَمُن  ْيِم  بِالشَّ َقَطٍن  َفَيْذُبِلَعَل  َتاِر  السِّ َع��َل  ُه  َوَأْي����َ�ُ

َبْرَكُه  ْيِل  اللَّ َمَع  بَِبْيَساٍن  َوَأْلَقى  َمنِْزِل80 ُكلِّ  ِمْن  اْلُعْصَم  ِمنُْه  َفَأْنَزَل 
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معلقة امرئ القيس
قال امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي قصيدته الغزلية املشهورة الدالة عىل 
هبذه  فكان  حياهتم،  ومنهج  زمانه  استحسانات  حسب  هواه  واتباعه  الشعرية  براعته 

القصيدة ومثيالهتا أشعر الشعراء، وهي يف بحر الطويل:

َوَمنِْزِل  َحبِيٍب  ِذْكَرى  ِمْن  َنْبِك  ِقفا  َفَحْوَمِل1 ُخوِل  الدَّ َبْيَ  اللَِّوى  بِِسْقِط 
من  أو  ُوُقوًفا،  قائاًم  انتصب  إذا  َوَقَف  من  ناقتيكام  احبسا  أو   ، قائَمنْيِ انتِصبا  )قفا( 
ر،  َوَقَف ناقَتُه أو غرَيها َوْقًفا حبسها، فاألول الزم، والثاين متعدٍّ )نبك من ذكرى( تذكنُّ
فهو من َذَكَره بقلبه ِذْكَرى، أو بلسانه ِذْكًرا وُذْكًرا وِذْكرى أيًضا )حبيب( حمبوٍب فارقته 

)ومنزل( عرفته )ب�( عند )سقط( منقَطع:

ممْقممُط ممممولممموٌد بممال كممامِل  ممماِلالممسِّ ونممماُر َقممممْدٍح، وِممممَن الممرِّ
بانتياِبُمممنممقممطممٌع، وهمممو بممكمملِّ حمماِل  التثليُث  سينه  يف 

)اللوى( الرمل املعَوّج )بي الدخول فحومل( موضعاِن معروفان.

َرْسُمَها  َيْعُف  َلْ  َفاْلِْقَراِة  َوَشْمَأِلَفُتوِضَح  َجنُوٍب  ِمْن  َنَسَجْتَها  لَِا 
واملَغرات  اللِّوى،  سقُط  املواضع  هذه  وبني  أيًضا،  موضعاِن  فالقراة(  )فتوضح 
وعفته  الفعل،  بلزوم  درس  إذا  عفا  من  يدرس  مل  يعف(  )ل  املاء  حتبس  طينة  باملعجمة 

الريح بالتعدي درسته. قال:

امَلممنْممِزُل  ذا  وَعفا  َبممْعممِدي  ْمَأُلَدَرَس  الشَّ وَعَفْتُه  َدَرَسممْتممُه  َأْي 
)رسمها( الرسم ما ال شخص له من آثار الديار )ل�( أجل )�م( ريٍح )نسجتها( رضبتها 
وتعاقبت عليها )من جنوب( ريٍح هتبنُّ من جهة جنوب البيت احلرام، وهي إحدى أصول 
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األرواح األربعة )و( كذلك الم)شمأل( التي تقابلها هلبوهبا من جهة شامل البيت:
َشممْمممَأُل  لغات  عممرش  شمممممأٍل  َشممْأَمممُليف  اهلمممممزة، أي قممل  م  وقمممدِّ
ومَجَمممْلوقممل َشمممامٌل وَشممُممموٌل وَشممَمممْل  وَصممُبممور  َقمممذال  وزن 
َشْيَمْل  وِشممامٌل  كَحْبٍل،  وَصْيَقْلَشْمٌل  أخممي  يا  ِكممتمماٍب  وزن 
َد الممممالم فمممال َتَممملنُّمممواوكمممأممممري وكمممممذا َشمممْممممألنُّ  ممممشمممدَّ

ا  َعَرَصاِتَ ِف  اآلَراِم  َبَعَر  ُفْلُفِلَت��َرى  َح��بُّ  ��ُه  َك��َأنَّ َوِق��ي��َع��اِنَ��ا 

ر، أي: انظر كيف )بعر اآلرام( مجع ِريم، وهو الظبي اخلالص  )ترى( متعلق بمقدَّ

البياض )ف عرصاتا( مجع َعْرصة، وهي البقعة بني الدور ال بناَء فيها لَعْرص، أي: لعب 

الصبيان فيها )وقيعانا( مجُع قاٍع ما استوى يف انخفاض من األرض )كأنه حب فلفل( 

بفاءين وبقافني: حبٌّ أسود من مصلحات الطعام.

ُلوا  مَّ َتَ َي��ْوَم  اْل��َب��ِي  َغ��َداَة  َحنَْظِلَك��َأنِّ  َناِقُف  اْلَحيِّ  َسُمَراِت  َلَدى 
)كأن غداة( صبيحة )البي( الِفراق )يوم تملوا(:

َوُزِكممْن  َيمممْوٌم،  ْيَلَة  اللَّ َقمماَبممَل  َمْنَقممْد  الزَّ ُمْطَلِق  اْلممِقممَتمماِل،  ِة  لِممُمممدَّ
ممَرَهمما َعممَلممْيممِهممُم  ممُمَوَدْوَلممممممٍة َسممخَّ ُمممَتمممِّ اًل  َأوَّ َلمممَيممماٍل  َسممْبممَع 
ممممماُم وااَلِخمممممراِن  َواْلممُقممَراِنَوتِمممْلمممَك ااَليَّ ْعِر  الشِّ يِف  َكممُثممَرا  َقممْد 

)لدى سمرات( مجع سُمرة بمعنى شجرة )احلي( البيوت املجتمعة )ناقف( كارس، من 

َنَقَف اليشء إذا كرسه واستخرج حبه )حنظل( بصل احلامر، الواحدة حنظلة، قال:

َمممْعممُروْف  َكثرٌِي  َنْبٌت  َوَحممنْممَضممٌل ظِمملٌّ َمممِديممٌد َمممْأُلمموْفَوَحممنْممَظممٌل 
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َمطِيَُّهْم  َع��َ�َّ  َصْحبِي  ا  ِبَ ِلُوُقوًفا  مَّ َوَتَ َأًس��ى  لِْك  َتْ َل  َيُقوُلوَن 
)ع�َّ مطيهم( اسم  )با صحبي( مجع صاحب  )وقوًفا( مجع واقف بمعنى حابس 
جنس مطية ملا يمتطى، أي: يعىل مطاه، أي: ظهره )يقولون ل تلك( تُْت )أًسى( ُحْزًنا 

)وتمل( تكلَِّف اجلميَل من الصرب.

َسَفْحُتَها  إِْن  ٌة  َع��ْ�َ ِشَفائِي  ِلَوإِنَّ  ُمَعوَّ ِمْن  َداِرٍس  َرْسٍم  ِعنَْد  َوَهْل 
ع فيها فصارت ملطلق الدمع  )وإن شفائي ع�ة( العربة الدمعة قبل أن تفيض، وتوسِّ
ما  أي:  بالفتح،  معول(  من  دارس  رسم  )عند  وما  أي:  )وهل(  صببتها  سفحتها(  )إن 

ل عليه، أي: يلتفت إليه، أو بالكرس، أي: يشء حيمل عىل العويل، أي: البكاء. يعوَّ

َقْبَلَها  اْلُحَوْيِرِث  ُأمِّ  ِمْن  �ِلَكَدْأبَِك  بَِمْأِسَ َب��اِب  ال��رَّ ُأمِّ  ��ا  َوَج��اَرِتَ
ين )من أم الحويرث( َعَلٌم عىل  ْيَدن والعادة والدِّ )كدأبك( الدأُب ساكنًا وحمرًكا الدَّ
أو  ماٌء  )بمأسل(  أخرى  امرأٍة  عىل  َعَلم  الرباب(  أم  )وجارتا  الدار  أي:  )قبلها(  امرأة 

جبل. قال:
همما َممما جُيْممَهممُلَوَممممْأَسمممٌل بِممَفممْتممِح ِسمممنٍي َجممَبممُل  َوَمممْأِسممٌل بِممَكممرْسِ

أي: ماٌء جُيَْهل، أي: ال ُيعلُم مكاُنُه، أو تكون ما نافية، ألنه معروف املوضع.

َصَباَبًة  ِمنِّي  اْلَعْيِ  ُدُموُع  ِمَْم�َفَفاَضْت  َدْمِعَي  َبلَّ  َحتَّى  النَّْحِر  َعَل 
)ففاضت( سالت )دموع العي مني صبابة( شوًقا )عل النحر( نقرة يف أعىل الصدر 

)حتى بل دمعي مم�( املحمل عالقة السيف.

َصالٍِح  ِمنُْهنَّ  َلَك  َي��ْوٍم  ُربَّ  ُجْلُجِلَأَل  بِ���َداَرِة  َي��ْوٌم  ِسيََّم  َوَل 
)أل رب يوم لك منهن صالح( للهو واللعب )ول سيم يوم بدارة جلجل( الدارة ما 

بني اجلبلني، ودارُة ُجْلُجل َعَلٌم عىل غدير معروف.
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َمطِيَّتِي  لِْلَعَذاَرى  َعَقْرُت  َوَي��ْوَم  ِل10 اُلَتَحمَّ ُكوِرها  ِمْن  َعَجًبا  َفَيا 
النساء  من  الصغرية  وهي  عذراء،  مجع  )للعذارى(  نحرت  عقرت(  )يوم  اذكر  )و( 
)مطيتي( ناقتي التي أركبها )فيا( قومي )عجًبا( أي: اعجبوا )من كورها( رحلها بأداته، 

فالُكور الرحل بأداته، وجيمع بأكوار وِكريان )التحمل( املحمول عىل غريها عند عقرها.

بَِلْحِمَها  َيْرَتَِي  اْل��َع��َذاَرى  اُلَفتَِّلَفَظلَّ  َمْقِس  الدِّ اِب  َكُهدَّ َوَشْحٍم 
اب  اهلُدَّ )بلحمها وشحم كهداب(  بعًضا  بعُضهن  العذارى يرتي( يرضب  )فظل 
)الفتل(  األبيض  احلرير  )الدمقس(  ونحوه  كالثوب  اليشء  من  استسل  ما  واهلُدب 

املفتول بعُضه مع بعض.

ُعنَْيَزٍة  ِخْدَر  ��ْدَر  اْلِ َدَخْلُت  ُمْرِج�َوَي��ْوَم  إِنََّك  اْلَوْيَلُت  َلَك  َفَقاَلْت 
ت )خدر  )و( اذكر )يوم دخلت الدر( مركب من مراكب النساء، ويقال أيًضا للسِّ
)إنك  والعذاب  الشدة  بمعنى  ويلة  مجع  الويلت(  لك  )فقالت  امرأة  عىل  علٌم  عنيزة( 

ي راجلًة، أي: سائرة عىل رجيلَّ بعقر مركبي الذي علوَت معي. مرج�( مصريِّ

َمًعا  بِنَا  اْلَغبِيُط  َم��اَل  َوَق��ْد  َفاْنِزِلَتُقوُل  اْلَقْيِس  اْمَرَأ  َيا  َبِعرِيي  َعَقْرَت 
)تقول وقد مال( ضدنُّ اعتدل )الغبيط( مركب من مراكب النساء أو نوع من الرحل 
أي:  بعريي،  لبَن  رشْبُت  العرب:  تقول  ناقتي،  )بعريي(  ظهر  َدَبْرت  عقرت(  مًعا  )بنا 

ناقتي )يا امرأ القيس فانزل( أصل القيس الشدة، وامرؤ القيس َعَلٌم.

ِزَماَمُه  َوَأْرِخ��ي  ِسرِيي  ا  َلَ ِلَفُقْلُت  اُلَعلَّ َجنَاِك  ِم��ْن  ُتْبِعِدينَا  َوَل 
ماُم ما جيعل يف أنف البعري إن كان من سيوٍر،  )فقلت لا سريي وأرخي زمامه( الزِّ
تبعدينا(  )ول  ة  فرُبَ حديد  أو من  فِخَشاش،  أو من خشب  فِخَزامة،  كان من شعٍر  وإن 
تقصينا وتنحينا )من جناك( اجلنى يف األصل ما جيتنى، أي: يلتقط، كنى عن كالم املرأة 
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وما نال منها باجلنى الذي يلتقط من الشجرة )العلل( العلنُّ والعَلُل السقُي بعد النََّهل، 
كنى عن الذي ينال منها مرة بعد أخرى بالعلِّ الذي هو السقي بعد النهل، وُيمكن يف 

املعلل صيغة اسم املفعول أو الفاعل.

َوُمْرِضًعا  َطَرْقُت  َقْد  ُحْبَل  ُمْغَيِلَفِمْثلِِك  َتَائَِم  ِذي  َع��ْن  َفَأْلَهْيُتَها 
)ف�(رب )مثلك حبل( حامل )قد طرقت( الطروق اإلتيان لياًل أو هناًرا )ومرضًعا( 
ُيعلَّق  )تائم( مجع تيمة ما  )ذي( صاحب  )عن( صبيٍّ  )فألهيتها( شغلتها  أيًضا  طرقُت 

للصبي )مغيل( ُمرَضٍع لبَن الِغيلة.

َلُه  اْنَحَرَفْت  َخْلِفَها  ِمْن  َبَكى  ما  ِلإذا  ُيَ���وَّ َلْ  ِع��نْ��َدَن��ا  وِش���قٌّ  بِ��ِش��قٍّ 
يول(  ل  عندنا  )وشق  جانب  بشق(  )له  مالت  انحرفت(  خلفها  من  بكى  ما  )إذا 

ينقل.

َرْت  َتَعذَّ اْلَكثِيِب  َظْهِر  َعَل  ��لَّ��ِلَوَيْوًما  ُتَ َلْ  َح��ْل��َف��ًة  َوآَل���ْت  َع���َ�َّ 
دت واْلتوْت )ع�َّ وآلت(  )و( اذكر )يوًما عل ظهر الكثيب( الرمل )تعذرت( شدَّ

ْت )حلفة( أليَّة )ل تلل( مل ُيْسَتْثَن فيها. حلفت، كاْئَتَلْت وَتَألَّ

التََّدلُِّل  َهَذا  َبْعَض  َمْهًل  ِمي َفَأْجِ�َأَفاطَِم  َوإِْن ُكنِْت َقْد َأْزَمْعِت َصْ
)أفاطم مهًل( ِرْفًقا )بعض هذا التدلل( أذية املحبوب ملحبِِّه عىل قدر ثقة املحبوب 

يف املحب. قال:
ممُل  والممتممدلنُّ واإلدالُل  لنُّ  ممُلالممممدَّ تممغممننُّممُج املمممممرأِة والممتممشممكنُّ

)وإن كنت قد أزمعت( أْزَمَع عىل األْمِر وأمْجََع بمعنى وطَّن نفسه عليه، وهيَّأها له )صمي 
فأج�( افعيل اجلميل.
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َخلِيَقٌة  ِمنِّي  َساَءْتِك  َقْد  ُكنِْت  َتنُْسِلَوإِْن  ثَِيابِِك  ِم��ْن  ثَِياِب  َفُس�ِّ 
نِْشنَة والطَّبِيعة  )وإن كنت قد ساءتك مني خليقة( اخلليقة والَغِريزة والَعِريكة والشِّ
)تنسل(  بدنك  ثياب  أو  قلبك  ثيابك(  )من  بدين  ثياب  أو  قلبي  ثياب(  )فس�  بمعنى 

تسقط.

َقاتِِ�  ُح��بَّ��ِك  َأنَّ  ِمنِّي  ِك  َأَغ���رَّ َيْفَعِل20 اْلَقْلَب  َتْأُمِري  َمْهَم  َوَأنَّ��ِك 
ه خدعه وأطمعه يف الباطل )مني أن حبك قات� وأنك مهم تأمري القلب  )أغرك( غرَّ

يفعل( ما تأمرينه به.

لَِتْقَدِحي  إِلَّ  َعْينَاِك  َذَرَف��ْت  ُمَقتَِّلَوَما  َقْلٍب  َأْعَشاِر  ِف  بَِسْهَمْيِك 
)وما ذرفت( سالْت بالدمع، واملصدر َذِريًفا وَذَرفاًنا وَتْذراًفا )عيناك إل لتقدحي( 
)ف أعشار(  القلب  اللتنِي كالسهمني يف  )بسهميك( عينيِك  جترحي، من قدحه جرحه 

أجزاء، مجع ُعرْش، قال:
َقْلبِي  َأْعَشاَر  اهلَممَوى  اْقَتَسَم  ِقمميممُبإَِذا  َفممَسممْهمماَمِك امُلممَعممىلَّ َوالممرَّ
ومها من سهام امليرس التي مَجعها َمن قال:
ُهَفمممذٌّ َوَتممممممْوَأٌم َرِقمميممٌب َبممْعممَدُه  ِحممْلممٌس َوَنممافِممٌس َكمممَذاَك ُعممدَّ
مِفيْح  َوالسَّ الُمَعلَّمى  َقْبمَل  امَلنِيْحَوُمْسمبٌِل  ُعممدَّ  َقْبِلِه  ِمممْن  َوَوْغممُدَهمما 

ة بعد مرة. ، كأنه ُيْقَتل مرَّ )قلب مقتل( مذلَّل باحلبِّ

ِخَباُؤَها  ُي��َراُم  َل  ِخ��ْدٍر  ُمْعَجِلَوَبْيَضِة  َغرْيَ  ا  ِبَ َلْهٍو  ِمْن  َتَتَّْعُت 
يرام(  )ل  ِسْتٍ  )خدر(  والنعومة  الصقالة  يف  كالبيضة  أي:  )بيضة(  امرأٍة  ربَّ  )و( 
دُت وتلذذت )من لهو با غري معجل(  يؤتى )خباؤها( بناؤها من الصوف )تتعت( تزوَّ

غري حمموٍل عىل العجلة، أي: يف اطمئناٍن.
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ا  َوَمْعَشً إَِلْيَها  َأْحَراًسا  ��اَوْزُت  َمْقَت�َتَ وَن  ُي��ِ�ُّ َل��ْو  ِحَراًصا  َع��َ�َّ 
َحَرس،  مجع  )أحراًسا(  ختطَّاه  وجتاوزه  واجتازه،  جاوزه،  من  ختطَّيت،  )تاوزت( 
قتيل  أي: عىل   ) )ع�َّ ومعًشا( مجاعًة  )إليها  لليشء  احلافظ  حارس، وهو  وَحَرس مجع 
)لو ي�ون( خيفون، أو يظهرون،  )حراًصا( مجع حريص، وهو املولع باليشء، يودون 

ضد، وكذا يرشون باإلعجام )مقت�( قتيل.

َضْت  َتَعرَّ َمِء  السَّ ف  ا  الثَُّريَّ َما  ِلإَِذا  اُلَفصَّ اْل��ِوَش��اِح  َأْثنَاِء  َض  َتَعرُّ
)ف  نجومها  كثرة  أي:  َثْروهتا،  من  اسمها  اشتقاق  املعروف،  النجم  الثريا(  ما  )إذا 
السمء تعرضت تعرض( أخذت َعْرَض السامء ذاهبة فيه )أثناء( أوساطه املتثنية، مجع َثنًى 

كَعًص، وثِنًى كِمًعى، وثِنْي كنِْحي، وكذلك األمر يف مفرد آالء وآناء، قال الناظم:
مُجِممَعمما  َوَأْثممممنَمممما  آَنممممماُء  َوِمَعىآاَلُء  َونِممْحممٍي  بِممِه  َعممًص  َنْحُو 

ع باجلواهر، تُشدنُّ به املرأة بني عاتقها وكشحها )الفصل(  )الوشاح( ِكْرٌس ِمْن ُسيوٍر مرصَّ
بينه باجلواهر.

ا  ثَِياَبَ لِنَْوٍم  َنَضْت  َوَق��ْد  ِلَفِجْئُت  اُلَتَفضِّ لِْبَسَة  إِلَّ  ْتِ  السِّ َل��َدى 
)فجئت و( احلال أهنا )قد نضت( خلعت ونزعت )ل�(مقصد )نوم ثيابا لدى الست 

إل لبسة( لباس )التفضل( الالبس للفضلة، وهي ثياب تتخذ للنوم واخلفة يف العمل.

ِحيَلٌة  َل��َك  َما  اهللِ  َيِمَي  َتنَْج�َفَقالْت  اْلَغَواَيَة  َعنَْك  َأَرى  إِْن  َوَما 
)فقالت يمي اهلل( أي: أحلف هبا، أو حلفت )ما لك حيلة( تأيت هبا أو تنجو هبا )وما 
)تنج�(  بمعنى  والضاللة  واجلهالة  والعاميُة  فالغوايُة  الضاللَة،  الغواية(  عنك  أرى  إن 

تنكشف.
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َوَراَءَن��ا  ��رُّ  َتُ َأْم��ِ�  ��ا  ِبَ ِلَخَرْجُت  ُمَرجَّ ِم��ْرٍط  َذْي��َل  َأَثَرْينَا  َع��َل 
)خرجت با أم� تر وراءنا( خلفنا )عل أثرينا( تثنية أثر ما يتكه املارنُّ بعد مروره 
ِمْرًطا  الُمالءة  ى  ُتسمَّ ُهُدب، وقد  ُعَلم، أي:  له  ُمَعلَّم، أي:  )مرط( كساء  )ذيل( طرف 

أيًضا )مرجل( باإلعجام فيه تصاوير الرجال، أو باإلمهال فيه تصاوير رحال اإلبل.

َواْنَتَحى  الَحيِّ  َساَحَة  َأَجْزَنا  َعَقنَْقِلَفَلمَّ  ُرَك��اٍم  ِذي  َخْبٍت  َبْطُن  بِنَا 
)فلم أجزنا( ختطينا، كمُجْزنا إجازًة وجواًزا )ساحة( ناحية )احلي( البيوت املجتمعة 
َوْسطه  خبت(  بطن  )بنا  اليشء  عىل  االعتامد  والنحو:  والتنحي  االنتحاء  )وانتحى( 
املتَّسع من بطون األرض، وروي »بطن حقف«، وهو الرمل املعوجنُّ  املطمئن، واخلبُت 

)ذي ركام( الركام املتاكم بعضه فوق بعض )عقنقل( متداخل.

َفَتَمَيَلْت  َرْأِسَها  بَِفْوَدْي  ُت  اُلَخْلَخِلَهَصْ ا  َريَّ اْلَكْشِح  َهِضيَم  َعَ�َّ 
حال   ) )ع�َّ تثنَّت  فتميلت(  )رأسها  جانبي  )بفودي(  وأخذت  جذبت  )هصت( 
ان  كوهِنا )هضيم( ضامر )الكشح( اخلارصة، أي: منقطع األضالع )ريا( ممتلئة، تأنيث ريَّ

)الخلخل( مكان اخللخال، وهو الساق من فوق الكعب.

ِرُيَها  َع  َتَضوَّ َنْحِوي  اْلَتَفَتْت  إَِذا  اْلَقَرْنُفِل30 ا  بَِريَّ َجاَءْت  َبا  الصَّ َنِسيَم 
المُهُبوب  النسيم  نسيم(  )ريها  وانترش  فاح  )تضوع(  جهتي  نحوي(  التفتت  )إذا 
اللنيِّ )الصبا( الريح التي هُتبنُّ من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار )جاءت بريا( 

رائحة )القرنفل( رضب من الطيب.

ُمَفاَض�ٍة  َغْي�ُر  اْلَْط�َراِف  �َجنَْجِلُمَهْفَهَف�ُة  َتَرائُِبَه���ا َم�ْص�ُق�وَلٌة َكالسَّ

)مهفهفة( ضامر ولطيفة )الطراف( اجلوانب )غري مفاضة( املفاضة املرأة العظيمة 
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البطن املستخية اللحم )ترائبها( التائب مجع تريبة موضع القالدة من الصدر )مصقولة( 

بة. صافيٌة )كالسجنجل( السجنجل املرآة، وهي لغة رومية معرَّ

بُِصْف�َرٍة  اْلَبَي�اَض  الُمَقاَن�اِة  الُمَحلَّ�ِلَكبِْك�ِر  َغ�رْيُ  اَل�اِء  َنِم�رُي  ِغَذاَه�ا 
البيضة األوىل من بيض  ل مولود، وهنا  البكُر من كلِّ يشٍء أول والد وأوَّ )كبكر( 
ما  غذاها  غذاها(  بصفرة  )البياض  وغريه  اليشء  بني  املخالطة  املقاناة  )القاناة(  النعام 
)غري الحلل( غري املحلول، أي:  للبدن  النافع  املاء احللو  النمري:  الاء(  )نمري  به  ى  تتغذَّ

املنزول فيه.

َوَتتَِّق�ي  َأِس�يٍل  َع�ْن  َوُتْب�ِدي  ُمْطِفِلَتُص�دُّ  َوْج��َرَة  َوْحِش  ِمْن  بِنَاظَِرٍة 
ا وصدوًدا: أعرض )وتبدي( تكشف )عن( خدٍّ )أسيل(  )تصد( ُتعرض من صدَّ صدًّ
تنظر  )وتتقي(  الفم  يف  منابته  يف  متفرق  ثغر  أي:  شتيت«،  »عن  ويروى  أملَس،  طويٍل 
أو تقابل، من اتَّقاه بكذا قابله به، أو جعله وقاية بينه وبينه، والنظر قابٌل لكال األمرين 

 

وحيشٍّ  مجُع  وحش(  )من  مقدرة  وحش  لبقرة  صفة  )ناظرة(  عيني  مثل   )ب�(معينني 
مثل زنج وزنجّي، وروم ورومّي )وجرة( مألف للظباء معروف )مطفل( أي: ذات طفٍل 

ولٍد صغري.

ي�ِم َلْي�َس بَِفاِحٍش  بُِمَعطَِّلَوِجي�ٍد َكِجي�ِد الرِّ َوَل  ْتُه  َنصَّ ِه��يَّ  إَِذا 

)و( عن )جيد( اجليد صفحة العنق، أو مقدمه، أو مقلَّده، وال يستعمل إال يف املدح، 
الريم(  )كجيد  اللفظ  ]ں ں ڻ ڻ ڻ[ فمن باب حتسني  وأما قوله تعاىل: 
الظبي اخلالص البياض )ليس بفاحش( ليس بمتجاوز للحدِّ يف الطول )إذا هي نصته( 

. ، بل هو حمىلًّ رفعته )ول بمعطل( خاٍل من احلُيِلِّ
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َفاِح�ٍم  َأْس�َوَد  اَلْت�َن  ُيَغ��ِّ  اُلَتَعْثكِِلَوَف�ْرٍع  النَّْخَلِة  َكِقنِْو  َأثِيٍث 
فاحم( شديد  )أسود  الظهر  )التن(  يغطي  )يغ�(  النِّْبتة  تاّم  )فرع( شَعٍر  )و( عن 
دة يقال فيها أسود فاحم أو حالك، وأمحر قانئ، وأبيض ناصع،  السواد، واأللوان املؤكَّ
وأصفر فاقع )أثيت( كمكثري وزًنا ومعنى )كقنو( عثكول، أو غصن )النخلة التعثكل( 

املتداخل العثاكيل، وهي األغصان.

اْلُع�َل  إَِل  ُمْسَتْش�ِزَراٌت  َوُمْرَسِلَغَدائِ�ُرُه  ُمَثنًّى  ِف  اَل��َداَرى  َتِضلُّ 
)غدائره( ذوائبه، أي: قرونه، مجُع غديرٍة )مستشزرات( مرتفعاٌت )إل العل( فوق 
)تضل( تغيب وتذهب )الدارى( مجُع ِمْدًرى آلٌة يفرق هبا الشعر )ف مثنى( ما تثنَّى من 

. الشعر )ومرسل( ما أطلق منه فلم ُيَثنَّ

 ٍ ُمَ�صَّ َكاجَلِدي�ِل  َلطِي�ٍف  اُلَذلَِّلَوَكْش�ٍح  ِقيِّ  السَّ َكُأْنُبوِب  َوَس��اٍق 
)كالجديل( اجلديل زماٌم من سيور اجللد  )لطيف( لنيِّ  )كشح( خارصة  )و( عن 
العود  يف  العقدتني  بني  ما  أنابيب  ومجعه  األنبوب  كأنبوب(  )وساق  مرقَّق  )مص( 
ِدّي أو نحوه، والسقينُّ بمعنى املسقي )الذلل(  ٍر، تقديره الزرع أو الرَبْ )السقي( صفة ملقدَّ

بالسقي، وعىل أن املقدر هو َبْرِدّي النخل فمعنى تذليله مجُع أعذاقه وعطفها لتجتنى.

فَِراِشَها  َفْوَق  اْلِْسِك  َفتِيُت  ِلَوُتْضِحي  َتَفضُّ َعْن  َتنَْتطِْق  َلْ  َحى  الضُّ َنُؤوُم 
دقيًقا  فصار  اليشِء  من  ُفتَّ  ملا  اسٌم  )فتيت(  الضحى  وقت  تصادف  )وتضحي( 
)السك فوق فراشها نؤوم الضحى( كثرية النوِم يف هذا الوقت، وَفُعوٌل إذا جاء بمعنى 
فاعل استوى مؤنَّثه مع مذكره يف حذف التاء )ل تنتطق( مل تشدَّ وَسطها بنطاٍق، وهو ما 
ل لبس الفضلة، وهي ثياٌب تتخذ للنوم  يشدنُّ به الوسُط )عن( أي: بعد )تفضل( التفضنُّ

ة للعمل. واخلفَّ
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ُه  َكَأنَّ َشْثٍن  َغرْيِ  بَِرْخٍص  إِْسِحِلَوَتْعُطو  َمَساِويُك  َأْو  َظْبٍي  َأَساِريُع 
ٍ ناعٍم )غري شثن(  )وتعطو( تتناوُل، من الَعْطو وهو التناول )ب�(مَبناٍن )رخص( لنيِّ
واليساريُع  أساريع( األساريُع  )كأنه  املتقبِّض  أي:  الكزنُّ  القصري  الغليظ  ثِن  والشَّ ْثُن  الشَّ
مجُع ُأرْسوٍع وُيرسوٍع دوٌد بِيٌض محُر الرؤوس يكون يف الرماِل واألماكن الندية والبقل 

)ظبي( وادي هتامة )أو مساويك إسحل( اإلسحل شجٌر رقيُق األغصان متساوهيا.

َا  َكَأنَّ بِاْلِعَشاِء  ال��ظَّ��َلَم  ُت��ِ�ُء  ُمَتَبتِِّل40 َراِه���ٍب  ُمْ��َس��ى  َم��نَ��اَرُة 
)ت�ء( ُتنرُي )الظلم( الظالُم ما حيول بني البرص واملبرصات )بالعشاء كأنا منارة( 
الثالثي  غري  من  ُمفعل  فهو  اإلمساء،  بمعنى  )مسى(  َجُته  َمرْسَ أو  الراهب،  دار  املنارة 

)راهب( عابٍد )متبتل( منقطٍع للعبادة.

َصَباَب�ًة  احَللِي�ُم  َيْرُن�و  ِمْثلَِه�ا  َوِمَْوِلإَِل  ِدْرٍع  َبْيَ  ْت  اْسَبَكرَّ َما  إَِذا 
)إل مثلها يرنو( ُيديم النظَر )احلليم( العاقل )صبابة( شوًقا وحمبًة )إذا ما اسبكرت( 
ت وتطاولت )بي درع( الدرع هنا قميص املرأة )ومول( املجول باجليم ثوٌب تلبسه  امتدَّ

ل فيه. اجلاريُة الصغرية تتجوَّ

َبا  َجاِل َع�ِن الصِّ بُِمنَْسِلَتَس�لَّْت َعَمَي�اُت الرِّ َهَواِك  َعْن  ُفَؤاِدي  َوَلْيَس 
ت وتناسْت )عميات( جهاالت )الرجال عن الصبا( امليل إىل اجلهل  )تسلت( تصربَّ
يقال:  ومنكشف،  متصربِّ  )بمنسل(  قلبك  هواك(  )عن  قلبي  فؤادي(  )وليس  والفتوة 

، أي: انكشف. انسىل عن اهلمِّ وتسىلَّ

َرَدْدُتُه  َأْلَوى  فِيِك  َخْصٍم  ُربَّ  ُمْؤَتِلَأَل  َغ��رْيِ  َتْعَذالِِه  َع��َل  َنِصيٍح 
اخلصومة  شديِد  )ألوى(  أمرك  يف  أي:  )فيك(  خماِصٍم  )خصم(  رجٍل  رب(  )أل 
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)تعذاله(  )عل( أي: مع  النصح يل  )نصيح( مبالغ يف  )رددته( رصفته ومل أسمع كالمه 
كًة اللوُم )غري مؤتل( غري مقرص يف اللوم، من االئتالء، وهو  التعذال والعْذل والعَذل حمرَّ

التقصري يف اليشء، أي: عدم بلوغ اجلَْهد فيه.

ُسُدوَلُه  َأْرَخى  اْلَبْحِر  َكَمْوِج  لَِيْبَت�َوَلْيٍل  اُل��ُم��وِم  بِ���َأْن���َواِع  َع���َ�َّ 
)و( ربَّ )ليل كموج البحر( طرائِق مائه يف ظلمته وتراُكمه )أرخى( مدَّ )سدوله( 

ستوَرُه )ع�َّ بأنواع الموم( األحزان )ليبت�( ليختربين أأصرب أم ال.

بُِصْلبِِه  َتَ��طَّ��ى  ا  َلمَّ َل��ُه  بَكْلَكِلَفُقْلُت  َوَن��اَء  َأْع��َج��اًزا  َوَأْرَدَف 
رواية  وعىل  ظهره،  )بصلبه(  د  التمدنُّ وهو  التمطِّي  من  د،  تدَّ تطى(  لما  له  )فقلت 
»بَِجْوِزِه«، فاجلوُز الوَسُط )وأردف( أتبع بعَضها لبعٍض )أعجاًزا( مآخر )وناء( هنض يف 

ثقٍل )بكلكل( الَكْلَكُل والَكْلَكلنُّ والَكْلَكاُل الصدر.

اْنَج�ِل  َأَل  الطَِّوي�ُل  ْي�ُل  اللَّ َ�ا  َأيُّ بَِأْمَثِلَأَل  ِمنَْك  ْصَباُح  اْلِ َوَما  بُِصْبٍح 
)أل أيا الليل الطويل( البيت كلنُّه حمِكينُّ قولِِه »َفُقْلُت َلُه« )أل انجل( انكشف )ب�( 
يف  مثلك  هو  بل  بأفضل،  بأمثل(  )منك  الصبح  يف  الدخول  الصباح(  وما  )صبح  عن 

اهلموم واألحزان.

ُنُجوَمُه  َك��َأنَّ  َلْيٍل  ِم��ْن  َل��َك  بَِيْذُبِلَفَيا  ْت  ُش��دَّ اْلَفْتِل  ُمَغاِر  بُِكلِّ 
)فيا( عجًبا )لك من ليل كأن نجومه بكل( حبل )مغار( حمكم )الفتل شدت( ربطت 

)بيذبل( جبل بعينه.

َمَصاِمَه�ا  ِف  َق�ْت  ُعلِّ �ا  الثَُّريَّ َجنَْدِلَكَأنَّ  ُص��مِّ  إَِل  َكتَّاٍن  بِ��َأْم��َراِس 
َمَرس،  مجُع  حبال،  )بأمراس(  حمبسها  مصامها(  )ف  ربطت  علقت(  الثريا   )كأن 



30

ء: احلجارة الصلب )جندل(  وهو احلبل )كتان( الكتان معروف )إل صم( مجُع أصّم وصامَّ
اجلندُل الصخر.

ِعَصاَمَها  َجَعْلُت  َأْق��َواٍم  ِلَوِق��ْرَب��ِة  ُمَرحَّ َذُل��وٍل  ِمنِّي  َكاِهٍل  َع��َل 
مل يذكر مجهور األئمة المرئ القيس هذه األبيات األربعة من قوله »َوِقْرَبِة َأْقَواٍم...« 
ا ثابت بن جابر أحد فتاك العرب  إلخ إىل هناية قوله »ِكاَلَنا...« إلخ، وزعموا أهنا لتأبَّط رشًّ

معروف، ورواها بعضهم لصاحب هذه القصيدة. 
)و( ربَّ )قربة أقوام جعلت عصامها( وكاءها الذي تشدنُّ به )عل كاهل( الكاهُل 
)مرحل(  بالعمل  ٍل  )مني ذلول( مذلَّ فيه، ومجعه كواهل  العنق  َمْرَكِب  الظهر عند  أعىل 

كثري التحال املرَة تلَو األخرى يف سبيل املعايل.

َقَطْعُت�ُه  َقْف�ٍر  اْلَع�رْيِ  َكَج�ْوِف  َوَواٍد  اُلَعيَِّل50 َكاَللِيِع  َيْعِوي  ْئُب  الذِّ بِِه 
)و( ربَّ )واد كجوف( جوف اليشِء باطنُُه، واجلمُع أجواف )العري( احلامر )قفر( 
)قطعته به الذئب( احليوان املفتس املعروف، سمي ذئًبا إلتيانه من  القفر املكان اخلايل 
)يعوي  أتى من غريها  ناحيٍة  من  ُحِذر  إذا  فهو  ناحيٍة،  كلِّ  كالريِح هتبنُّ من  ناحيٍة  كلِّ 
كالليع( الذي خلعه أهله خلبثه )العيل( كثري العيال، اجتمع عليه كثرة العيال واخلَْلع، 
مل  جرَّ  وإْن  ابني،  خلعت  قد  إنني  أال  ويقول  املوسم  إىل  بابنه  يأيت  منهم  الرجل  وكان 

أضمن، وإْن ُجرَّ عليه مل َأطُلب.

َشْأَننَا  إِنَّ  َع��َوى  ا  َلمَّ َل��ُه  ِلَفُقْلُت  َتَ��وَّ ا  َلمَّ ُكنَْت  إِْن  اْلِغنَى  َقلِيُل 
)فقلت له لما عوى إن شأننا( أي: شأين وشأنك )قليل الغنى( املال )إن كنت لما 

ل الرجُل صار ذا ماٍل. تول( توَّ
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َأفاَت�ُه  َش�ْيًئا  ن�اَل  م�ا  إذا  َيُْزِلكَِلَن�ا  وَحْرَثَك  َحْرثِي  ْث  َيَْتِ وَمْن 

)كلنا إذا ما نال شيًئا( من املال )أفاته( أتلفه )ومن يتث حرثي وحرثك( أصل 

قال  والكسب،  السعي  ملطلق  يستعار  وقد  فيها،  الَبْزر  وإلقاء  األرض  إصالح  احلرِث 

)يزل(  واحد  واحلرث  واالحتاث  اآلية،  ڳ...[  ڳ  ڳ  ڳ    ]گ  تعاىل: 

هُيِْلكه اهلُزاُل لدوام فقره.

�ا  َوَكنَاِتَ ِف  َوالطَّ�رُي  َأْغَت�ِدي  َهْيَكِلَوَق�ْد  اْلََوابِ����ِد  َقْيِد  بُِمنَْجرٍد 

والَوْكنة  َوْكنَة،  مجُع  وكناتا(  )ف  طرية  جنس  اسم  )والطري(  أبتكر  أغتدي(  )وقد 

يف  مأواه   : واألُدحينُّ واألفحوص  اجلبل،  يف  الطائر  مأوى  والَوْقن:  والَوْقنَة  والَوْكن 

)منجرد( قصري الشعر، أو رسيع ينجرد  )ب�(مفرٍس  : مأواه يف الشجر  األرض، والُعشنُّ

من اخليل لشدة َعْدوه )قيد( حبس، أي: حابس )الوابد( مجُع آبدة للتي ال توت حتف 

أنفها من الوحش )هيكل( عظيم اخللق.

َمًع�ا  ُمْدبِ�ٍر  ُمْقبِ�ٍل  ِمَف�رٍّ  ْيُل ِمْن َعِلِمَك�رٍّ  َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّ
ُموٍل  )مدبر(  وجهه  أي:  ُقُبَله،  ُموٍل  )مقبل(  الفر  رسيع  )مفر(  الكر  رسيع  )مكر( 
ْلب العظيم،  ُدُبَره، أي: ظهره )مًعا( يف أوقات متقاربة )كجلمود( اجللمود احلجر الصنُّ

مجعه جالمد وجالميد )صخر( حجر )حطه( أنزله )السيل من عل( من فوق.

َمْتنِِه  َحاِل  َعْن  ْبُد  اللِّ َيِزلُّ  ِلُكَمْيٍت  بِاُلَتنَزَّ ��ْف��َواُء  ال��صَّ َزلَّ��ِت  َك��َم 
َنب )يزل( يسقط )اللبد عن حال( أي:  )كميت( أمحر محرة يسودنُّ منها الُعْرُف والذَّ
وسط ظهره، وهو مقعد الراكب منه )متنه( ظهره )كم زلت( سقطت )الصفواء( الصفواء 

ْلب )بالتنزل( املكان املنحدر. فواُة والصفا: احلجر الصنُّ والصَّ
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اْلَوَنى  َعَل  ابَِحاُت  السَّ َما  إَِذا  ِلِمَسحٍّ  اُلَركَّ بِاْلَكِديِد  ُغ��َب��اًرا  َأَث���ْرَن 
)إذا ما السابحات( اخليل  )مسح( رسيع السري، وأصله من سحَّ املطُر: نزل بكثرة 
قن  العائامت يف اجلري )عل( مع )الونى( الفتور، والفعُل ونى يني َوْنًيا وَوًنى )أثرن( فرَّ
الدوابنُّ  فيه  َأّثرْت  الذي  )الركل(  األرض  من  غلظ  ما  بالكديد(  )غباًرا  واستخرجن 

بحوافرها.

اْهتَِزاَمُه  َكَأنَّ  َجيَّاٍش  اْلَعْقِب  ِمْرَجِلَعَل  َغ��ْ�ُ  ُيُه  َحْ فِيِه  َج��اَش  إَِذا 
ْمر )جياش(  ْبِل«، وهو الضنُّ )عل العقب( الَعْقُب: اجلري بعد اجلري، ويروى »عىل الذَّ
مبالغة يف اجلَْيش، أي: القيظ يف امليش، وأصله من جاشِت القدُر إذا فارت )كأن اهتزامه( 
صوت صدره )إذا جاش( فار )فيه حيه( حرارته، وأصله حرارة القيظ، أي: شدة الصيف 

)غ� مرجل( املرجل: القدر من حديٍد أو نحاٍس أو ُصفر أو نحو ذلك.

َصَهَواتِِه  َعْن  فَّ  اْلِ اْلُغَلَم  ِلُيطرُِي  اُلَثقَّ اْلَعنِيِف  بَِأْثَواِب  َوُيْلِوي 
اخلفيف  )الف(  الصغري  الولد  وهو  يركبه،  الذي  )الغلم(  بعيًدا  يرصف  )يطري( 
)ويلوي( يشري أو يرمي أو يذهب  )عن صهواته( مجُع صهوة، وهي أعىل الظهر  البدن 

)بأثواب العنيف( ضد الرفيق )الثقل( الثقيل.

ُه  َأَم�رَّ اْلَولِي�ِد  َكُخ�ْذُروِف  ��ِلَدِري�ٍر  ُم��َوصَّ بَِخْيٍط  ْيِه  َكفَّ َتَقلُُّب 
)درير( كمرسيع وزًنا ومعنى، وزن مبالغة أصله من درَّ الرضع: كثر لبنه، واملزنة: 
كثر ماؤها )كخذروف( اخلذروُف: خشبة مدورة تلعب هبا الصبيان، تثقب وجيعل فيها 
ف وتباُدل  خيط فيدير الصبي عىل رأسه )الوليد( الصبي )أمره( أحكم فتله )تقلب( ترصنُّ
ل: الذي تعدد تقطعه من كثرة استعامله، فكثر  )كفيه( أي: الصبي )بخيط موصل( املوصَّ

وصل بعضه ببعض.
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َنَعاَمٍة  َوَس��اَق��ا  َظْبٍي  َأْي��َط��َل  َل��ُه  َتْتُفِل60 َوَتْقِريُب  َح��اٍن  ِسْ َوإِْرَخ��اُء 
)وساقا  املعروف  الوحيش  )ظبي(  كاإِلْطِل  اخلارصة  وهو  أيطل،  تثنية  أيطل(  )له 
نعامة وإرخاء( اإلرخاء رضب من عدو الذئب، يشبه خبب الدواب )سحان( الرسحان 
الذئب )وتقريب( التقريب وضع الرجلني موضع اليدين يف العدو )تتفل( ولد الثعلب.

اْنَتَحى  إَِذا  ِمنُْه  اْلكِْتَفْيِ  َعَل  َحنَْظِلَكَأنَّ  اَي��َة  َصَ َأْو  َع��ُروٍس  َم��َداَك 
«، وهو تثنية َمْتن: ما عن يمني  )كأن عل الكتفي( العظمني املعروفني، ويروى »امَلْتننَْيِ
فقار الظهر وشامله )منه إذا انتحى( أي: قصدك )مداك عروس( املداك: حجٌر ُيْسَحُق به 
الطِّيُب، والدوك السحق، والفعُل داك يدوك )أو صاية حنظل( الرصاية بالراء احلنظلة 
ت، ومجعها رِصاء ورصايا، ويروى »َأْو َصاَلَيَة« بالالم، وهي احلجر األملس  إذا اصفرَّ

الذي يسحق عليه اليشء من اهلَبِيد، وهو حبنُّ احلنظل ونحوه.

��اُم��ُه  َوجِلَ ُج���ُه  َسْ َعَلْيِه  ُمْرَسِلَوَب���اَت  َغ��رْيَ  َقائًِم  بَِعْينِي  َوَب��اَت 
م الراكب عىل فيه  )وبات عليه سجه وجلامه( ما جيعل يف فم الفرس للقود به وحتكنُّ

)وبات بعيني قائًم غري مرسل(.

نَِعاَجُه  َك���َأنَّ  ٌب  ِسْ َلنَا  ِلَف��َع��نَّ  اُلَذيَّ اُل��َلِء  ِف  ُدَواٍر  َع���َذاَرى 
)فعن( عرض )لنا سب( الرسُب هنا قطيُع بقر الوحش، ويطلق أيًضا عىل القطيع 
النِّعاج إناث بقر الوحش، مجُع نعجة،  )كأن نعاجه(  من الظباء والنساء واخليل والقطا 
)دوار(  تّس  مل  التي  البكر  )عذارى( مجُع عذراء، وهي  الضأن  إناث  أيًضا عىل  ويطلق 
صنٌم للجاهلية يدورون حوله إذا نأْوا عن الكعبة )ف اللء( املالء املالحف البيض، وهو 

اسم جنس ُمالءة )الذيل( املطال أهداُبُه.
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َبْينَُه  ِل  اُلَفصَّ َك��اجَل��ْزِع  ُمْ��َوِلَف��َأْدَب��ْرَن  اْلَعِشرَيِة  ِف  ُمَعمٍّ  بِِجيٍد 
)فأدبرن( ولَّني لنا أدبارهن، أي: مآخرهن )كاجلزع( اجلزع هنا هو اخلرز الذي فيه 

دوائر بيٌض وسوٌد، وأصله من اليمن، وهو بالفتح:
ُيممْعممَرُف  بِمممواٍد  بالكرِس  ممممْزُع  َمعَطُفاجْلِ أو  معظٌم  أو  جانٌب  هل 
َأْحجاِر  ِمممْن  ُينَْظُم  ما  اجْلممواِريواجلَمممْزُع  َخممَرُز  وهو  ْلِك  السِّ يف 

)ف  )معم( مكرم األعامم  )بجيد( صفحة عنق صبي  اللؤلؤ  بينه( باجلواهر أو  )الفصل 
العشرية مول( مكرم األخوال.

��ِلَف�َأْل�َح�َق�نَ�ا بِ�ال�َه�اِدَي�اِت َوُدوَن��ُه  ُت��َزيَّ َلْ  ٍة  َصَّ ِف  َج��َواِح��ُرَه��ا 
)فألحقنا بالاديات( املتقدمات من الرسب )ودونه جواحرها( اجلواحر املتخلفات 
ة هنا اجلامعة، ويقال  من الرسب وغريه، مجُع جاحرة، من جحر إذا ختلَّف )ف صة( الرصَّ

ق، من التزييل وهو التفريق. أيًضا للصيحة، ومنه رصير القلم وغريه )ل تزيل( مل تفرَّ

َوَنْعَجٍة  َث��ْوٍر  َب��ْيَ  ِع��َداًء  َفُيْغَسِلَفَعاَدى  بِ��َمٍء  َينَْضْح  َوَلْ  ِدَراًك��ا 
)فعادى عداء( واىل والًء، من العداء يف اليشء، وهو املواالة فيه )بي ثور( ذكر بقر 
ومتابعة  والًء  )دراًكا(  البياض  وهو  النَعِج  من  مشتقٌّ  منه،  البقر  أنثى  )ونعجة(   وحش 

)ول ينضح( يرشح )بمء( عرق )فيغسل( عنه.

ُمنِْضٍج  َبْيِ  ِمْن  ْحِم  اللَّ ُطَهاُة  ِلَفَظلَّ  ُمَعجَّ َقِديٍر  َأْو  ِش��َواٍء  َصِفيَف 
)من بي منضج( حمكم  )فظل طهاة اللحم( مجُع طاٍه: من يعالج حلمه شيًّا وطبًخا 
لينضج  احلجارة  ح عىل  املرشَّ أي:  املصفوف،  اللحم  الصفيف  )صفيف(  فعله يف حلمه 

ع به. )شواء( أي: حلٍم مشوي )أو قدير( القدير اللحم املطبوخ )معجل( ُمرْسَ
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َرْأَسُه  َينُْفُض  الطِّْرُف  َوَراَح  ِلَوُرْحنَا  َتَسفَّ فِيِه  اْلَعْيُ  َت��َرقَّ  َما  َمَتى 
)رأسه  جيرنُّ  )ينفض(  واألم  األب  الطرفني  الكريم  الفرس  الطرف(  وراح  )ورحنا 

متى ما ترق( ترتفع )العي فيه تسفل( تنخفض.

بِنَْحِرِه  اَل��اِدَي��اِت  ِدَم���اَء  ِلَك���َأنَّ  ُمَرجَّ بَِشْيٍب  ِح��نَّ��اٍء  ُع��َص��اَرُة 
)كأن دماء( مجع دم )الهاديات( املتقدمات من الرسب )بنحره( أي: الفرس )عصارة( 

ح باملشط. العصارة ما يعرص من اليشء )حناء( معروفة )بشيب مرجل( مرسَّ

َفْرَجُه  َسدَّ  اْسَتْدَبْرَتُه  إَِذا  َوَأْن��َت  بَِأْعَزِل70 َلْيَس  اْلَْرِض  ُفَوْيَق  بَِضاٍف 
)وأنت إذا استدبرته( رصت خلفه وراء دبره )سد( أغلق )فرجه( الفرجة التي بني 
)الرض(  القرب  عىل  يدل  الظرف  تصغري  )فويق(  طويل  )ضاف(  )ب�(مذنب  قائمتيه 

قريب منها لطوله )ليس بأعزل( األعزل هنا املائل إىل أحد شقيه.

َوِميَضُه  ُأِري��َك  َبْرًقا  َت��َرى  ِلَأَح��اِر  ُمَكلَّ َحبِيٍّ  ِف  اْلَيَدْيِن  َكَلْمِع 
)أحار( ترخيُم حارث )ترى برًقا( الربق خمراق بيد املَلك املوكل بالسحاب )أريك( 
احلبي  )حبي(  َنْوٍء  )ف(  يد  تثنية  )اليدين(  )كلمع( حركة  مَلَعانه  )وميضه(  تراه  أجعلك 
)مكلل(  بعٍض  ِمن  بعُضه  الداين  أو  األرض  من  الداين  النَّْوء  كالفتى:  واحلَبى  واحلايب 

ر كاإلكليل. مدوَّ

َراِه��ٍب  َمصابيِح  َأْو  َسنَاُه  اُلَفتَِّلُي��ِ�ُء  َباِل  بِالذُّ لِيَط  السَّ َأَه��اَن 
)ي�ء( ينري ما حوله )سناه( السنا هنا ضوء الربق )أو مصابيح( مجُع مصباح، وهو 
الرساج )راهب( عابد )أهان( أكثر وأدام )السليط( دهن الزيت )بالذبال الفتل( املفتول 

مع بعضه البعض.
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حاِمٍر  َب��ْيَ  َوُصْحَبتِي  َلُه  ��ِلَقَعْدُت  َوَب���ْيَ إَِك���اٍم ُب��ْع��َد َم��ا ُم��َت��َأمَّ
موضع  إكام(  )وبي  موضع  حامر(  بي  )وصحبتي  ألنظره  إليه  أي:  له(  )قعدت 

)بعد( بمعنى َبُعَد )ما متأمل( ما أملته ورجوته.

فِيَقٍة  ُكلِّ  َعْن  اَلاَء  َيُسحُّ  اْلَكنَْهُبِلَوَأْضَحى  َدْوَح  اْلَْذَق��اِن  َعَل  َيُكبُّ 
)وأضحى يسح( يصبنُّ )الاء عن( بعد )كل فيقة( الفيقة يف األصل ما بني حلبتي 
قليلة  نظائر  القاعدة، وله  يلزم، خالَف  متعدٍّ بال مهٍز، وهبا  ُيسِقط، وهو  )يكب(  الناقة 
)عل الذقان( الرؤوس، مجع َذَقن، وهو يف األصل ملتقى اللحيني، وأراد به هنا عظام 
من  رضب  )الكنهبل(  العظيم  امللتف  الشجر  وهو  دوحة،  جنس  اسم  )دوح(  الرأس 
الشجر العظيم، أي: يكب عىل الرؤوس الشجر العظيم ألنه يقتلعه من أصوله، أو أراد 

أن قطرات هذا املطر كهذا الشجر يف احلجم.

َنْخَلٍة  ِج��ْذَع  ا  ِبَ ْك  َي��ْتُ َلْ  بَِجنَْدِلَوَت��ْي��َمَء  َمِشيًدا  إِلَّ  ُأُط��ًم  َوَل 
)وتيمء( قرية عادّية يف بالد العرب )ل يتك با جذع( أصل )نخلة ول أطًم( األطم 

البناء العظيم )إل مشيًدا( مبنيًّا )بجندل( اجلندل الصخر.

ُغ��ْدَوًة  اُلَجْيِمِر  َرْأِس  ُذَرى  ِمْغَزِلَك��َأنَّ  َفْلَكُة  والُغ�ثَّاِء  ْيِل  السَّ ِمَن 
بعينها  أكمٌة  أو  لَفَزارة،  الجيمر( أرض  )رأس  اليشء  أعىل  )كأن ذرى( مجُع ذروة 
)غدوة( أول النهار )من( أجل )السيل( املاء اجلاري )والغثاء( ما جيمعه السيل )فلكة( 

الَفلكة بالفتح يف أوله املستدير )مغزل( آلة الغزل.

َبَعاَع�ُه  اْلَغبِي�ِط  بَِصْح�َراِء  ِلَوَأْلَق�ى  اُلَخوَّ الِعَياِب  ِذي  اْلَيَمِن  ُنُزوَل 
الغبيُط  )الغبيط(  املستوية  املتسعة  األرض  الصحراء  )بصحراء(  طرح  )وألقى( 
فنزل  أي:  )نزول(  ثِقله  )بعاعه(  طرفاها  وارتفع  وَسُطها  انخفض  قد  أكمة  أو  موضٌع 
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وهي  َعْيبة،  مجُع  )العياب(  صاحب  )ذي(  اليمن  إىل  املنسوب  )اليمن(  الرجل  نزول 
الوعاء )الخول( كثري اخلَول، وهو املال والعبيد، وخصَّ اليامين بالذكر ألن أهل اليمن 

معروفون بالتجارة.

�ًة  ُغَديَّ َغْرَق�ى  فِي�ِه  ِس�َباًعا  ُعنُْصِلَكَأنَّ  َأَنابِيُش  اْلُقْصَوى  بَِأْرَجائِِه 
للذي  غريق  مجُع  غرقى(  )فيه  املعروف  املفتس  احليوان  سبع  مجع  سباًعا(  )كأن 
أخذ املاُء بنَْفِسه )غدية( تصغرُي غدوة ألول النهار )بأرجائه( نواحيه )القصوى( البعيدة 

)أنابيش( مجُع ُأنبوش وُأنبوشة ألصول النبات )عنصل( العنصل البصل الربي.

َصْوبِ�ِه  َأْيَم�ُن  �ْيِم  بِالشَّ َقَط�ٍن  َفَيْذُبِلَع�َل  َتاِر  السِّ َع��َل  ُه  َوَأْي����َ�ُ
)عل قطن( جبل لبني أسد )بالشيم( النظر إىل الربق )أيمن( جانبه األيمن )صوبه( 

صبه )وأي�ه( جانبه األيرس )عل الستار( الستار جبل بعينه )فيذبل( يذبل جبٌل أيًضا.

َبْرَك�ُه  ْي�ِل  اللَّ َم�َع  بَِبْيَس�اٍن  َوَأْلَق�ى  َمنِْزِل80 ُكلِّ  ِمْن  اْلُعْصَم  ِمنُْه  َفَأْنَزَل 
مجُع  الوعول،  العصم(  منه  )فأنزل  صدره  بركه(  الليل  )مع  جبل  ببيسان(  )وألقى 

أعصم وعصامء من الُعْصمة، وهي بياض يف األوظفة )من كل منزل(.
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معلقة طرفة بن العبد

َثْهَمِد  بِ��ُ�َق��ِة  َأْط���لٌل  ��ْوَل��َة  ِلَ الَيِد1 ظاهِر  ف  الَوْشِم  كباقي  َتلوُح 

َمطِيَُّه�ْم ع��َّ  َصْحب�ي  ِب�ا  ِدُوقوًف�ا  لَّ وَتَ َأًس��ى  لِْك  َتْ ل  َيقولوَن 

َدِدك��أنَّ ُح���دوَج ال��الِ��كِ��يَّ��ِة ُغ���ْدَوًة  ِمْن  بِالنََّواِصِف  َسفٍي  َخليا 

َياِمٍن  ابِن  َسِفِي  ِمْن  َأْو  ويتديَعَدوليٌَّة  َط��ْوًرا  ُح  ال��لَّ با  َيُ��وُر 

ِبا  َحْيُزوُمها  اَل��اِء  َحباَب  بالَيِدَيُشقُّ  اُلفايُل  َب  ْ ال��تُّ َقَسَم  َك��َم 

شاِدٌن  اَلْرَد  َينُْفُض  َأْحَوى  احَليِّ  وَزَبْرَجِدوف  ُلْؤُلٍؤ  ِسْمَطْي  ُمظاهُر 

بَِخميَلٍة  َرْب��َرًب��ا  ُتَراعي  َوَت��ْرَت��ِديَخ��ُذوٌل  الَ�يِر  َأْط��راَف  َتناَوُل 

ًرا ُمنَ�وِّ كأنَّ  َأْلَم�ى  ع�ن  َنِدَوَتْبِس�ُم  له  ِدْع��ٍص  ْم��ِل  ال��رَّ ُح��رَّ  َل  لَّ َتَ

لِثاتِ�ِه  إلَّ  �ْمِس  الشَّ إي�اُة  بِإِْثِمِدَس�َقْتُه  َعليِه  َت��ْك��ِدْم  َوَلْ  ُأِس��فَّ 

ِرداَءها  َأْلَقْت  مَس  الشَّ كأنَّ  َوَوْجٌه  ِد10 َيَتَخدَّ َلْ  ��ْوِن  ال��لَّ َنقيُّ  َعَلْيِه 

اْحتَِضاِرِه  عنَد  اْلَهمَّ  لُْم�  َوَتْغَتِديوإنِّ  َت��ُروُح  ِمْرَقاٍل  بَِعْوجاَء 

َنَسْأُتا  اِلراِن  َك��َأْل��واِح  ُبْرُجِدَأُم���وٍن  َظْهُر  ُه  كأنَّ لِح��ٍب  عل 

ا  َكأنَّ َت���ْردي  َوْج��ن��اَء  َأْرَب���ِدُج��الِ��ّي��ٍة  لَْزَع���َر  ي  َت���ْ�ِ َسَفنََّجٌة 

وَأْتَبَع�ْت  ناِجَي�اٍت  ِعتاًق�ا  ُمَعبَِّدُتب�اِري  َم��وٍر  فوق  َوظيًفا  َوظيًفا 

َتْرَتِعي  ْوِل  الشَّ ف  ْيِ  الُقفَّ َعِت  أْغ��َي��ِدَتَربَّ ِة  الِسَّ َم���ْويلِّ  َح��دائِ��َق 

وَتتَِّق�ي  اُلهي�ِب  َص�ْوِت  إل  ُمْلبِِدَتِري�ُع  أْكَلَف  َرْوعاِت  ُخَصٍل  بِذي 
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َتَكنَّفا  ح��يٍّ  َم��ْ�َ َجناَحْي  ِدك��أنَّ  بِِمْ�َ الَعِسيِب  ف  ا  ُشكَّ ِحفاَفْيِه 

َوَت��اَرًة  ميِل  الزَّ َخْلَف  بِه  ِدَفَطْوًرا  ُمَ��دَّ ذاٍو  نِّ  كالشَّ َحَشٍف  عل 

ِدل�ا َفِخ�َذاِن ُأْكِم�َل النَّْح�ُض فيه�م  ���م ب��اب��ا ُم��ن��ي��ٍف ُم��َم��رَّ َك���َأنَّ

ُخُلوُفُه  ك��احَل��نِ��يِّ  َم���اٍل  َوَط���يُّ  ِد20 ُمنَضَّ بِ���َدْأٍي  ْت  ُل���زَّ وَأْج��ِرَن��ٌة 

َيْكنِفاِنا  ض��اَل��ٍة  كِ��ن��اَسْ  ِدَك���َأنَّ  ُمَؤيَّ ُصْلٍب  ��َت  َتْ ِق��ِ�ٍّ  َوَأْط��َر 

ِدل��ا ِم��ْرَف��ق��اِن َأْف���َت���لِن ك��َأنَّ��م  َتُ���رُّ بِ��َس��ْل��َم��ْي دالِ���ٍج ُم��َت��َش��دِّ

��ا  َربُّ َأْق��َس��َم  وم��يِّ  ال��رُّ بَقرَمِدَكَقنَْطَرِة  ُت��ش��اَد  حتى  َلُتْكَتنََفْن 

الَق�َرا  ُموَج�َدُة  الُعْثنُ�وِن  الَيِدُصهابِيَّ�ُة  اَرُة  َم��وَّ ْجِل  الرِّ َوْخ��ِد  َبِعيدُة 

ْت َيداَها َفْت�َل َش�ْزٍر وُأْجنَِحْت  ُمَسنَِّدُأِم�رَّ َسِقيٍف  ف  َعُضداَها  لا 

ُأْفِرَعْت  ُثمَّ  َعنَْدٌل  ِدَف��اٌق  ِدَجنوٌح  ُمَصعَّ ُم��َع��اًل  ف  َكتِفاها  ل��ا 

َدَأي��اِت��ا  ِف  النِّْسِع  ُع��ُل��وَب  َق��ْرَدِدك��أنَّ  َظْهِر  ف  َخْلقاَء  ِمن  َم��واِرُد 

ا  كأنَّ َت��بِ��ُي  وَأْح��ي��اًن��ا  ِدَت��لَق��ى  ُم��َق��دَّ َقِميٍص  ف  ُغ��رٌّ  َب��ن��ائِ��ُق 

بِِه  ��َدْت  َص��عَّ إذا  َنَّ��اٌض  ُمْصِعِدوَأْت��َل��ُع  بِِدْجَلَة  ُب��وِصٍّ  اِن  َكُسكَّ

كأنَّم  ال��َع��لِة  ِم��ْث��ُل  وُجْ��ُج��َم��ٌة  ِد30 ِمْ�َ َحْرِف  إل  ِمنْها  اُلْلَتَقى  ُوَعى 

�آِمْي وِمْش�َفٌر  ِدوَخ�دٌّ َكِقْرط�اِس الشَّ ُيَ��رَّ َلْ  ُه  ِق���دُّ ال��َي��مِن  َكِسْبِت 

بَِكْهَفْي ِحجاَجْي َصْخَرٍة َقْلِت َمْوِرِدوَع�ْي�ن�اِن ك�ال�م�اِوّي�َت�ي�ِن اْسَتَكنَّتا 

َفَتاُه�ا  اْلَق�َذى  اَر  ُع�وَّ َفْرَقِدَطُح�وراِن  ُأمِّ  َم��ْذُع��وَرٍة  َكَمْكُحوَلَتْي 

ى  َ �ِس لل��ُّ ِدوصاِدَقت�ا َس�ْمِع التََّوجُّ ُمنَدَّ لَِصْوٍت  َأْو  َخِفيٍّ  ��ْرٍس  جِلَ
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فِيِه�م  الِعْت�َق  َتْع�ِرُف  ُمْفَرِدُمَؤلََّلت�اِن  بَِحْوَمَل  ش��اٍة  َكساِمَعَتْي 

ُمَلْمَلٌم  َأَح���ذُّ  َن��بَّ��اٌض  ِدوَأْرَوُع  ُمَصمَّ َصِفيٍح  ف  َصْخٍر  َكِمْرداِة 

ماِرٌن  الَْن��ِف  ِمَن  َمْ��ُروٌت  َتْزَدِدوَأْعَلُم  الَْرَض  بِِه  َتْرُجْم  َمَتى  َعتِيٌق 

اَلَفْيَدِدَوإِْن ِشْئُت ساَمى واِسَط الُكْوِر َرْأُسها  َنجاَء  بَِضْبَعْيها  وعاَمْت 

ُمَْصِدَوإِْن ِشْئُت َلْ ُتْرِقْل َوإِْن ِشْئُت َأْرَقَلْت  الِقدِّ  ِم��َن  َم��ْل��ِويٍّ  َم��اَف��َة 

صاِحبِي  قال  إذا  َأْمِ�  ِمْثلِها  عل  وَأْفَتِدي40 ِمنْها  َأْفِديَك  َلْيَتني  أل 

َوخاَلُه  َخْوًفا  النَّْفُس  إَِلْيِه  َمْرَصِدوجاَشْت  َغرْيِ  عل  َأْمَسى  َوَلْو  ُمصاًبا 

َأنَّني  ِخْلُت  َفًتى  َمْن  قالوا  الَقْوُم  ِدإذا  َأَتَبلَّ ول  َأْك��َس��ْل  فلم  ُعنِيُت 

َفَأْجَذَمْت  بِالَقطِيِع  َعَلْيها  ِدَأَحْلُت  اُلَتَوقِّ الَْم��َع��ِز  آُل  َخ��بَّ  َوَق��ْد 

َمْلٍِس  ولِيَدُة  ذاَل��ْت  كم  ِدفذاَلْت  ُمَمدَّ َسْحٍل  َأْذي���اَل  ��ا  َربَّ ُت��ِري 

َماَفًة  ال��تِّ��لِع  ِل  بِ��َح��لَّ ُأْرفِ��ِدوَل��ْس��ُت  اْلَقْوُم  فِِد  َيْسَتْ متى  ولكْن 

َتْلَقني  الَقْوِم  َحْلَقِة  ف  َتْبِغني  َتْصَطِدفإْن  احَلوانِيِت  ف  َتْلَتِمْسني  وإْن 

ًة  َرِويَّ َكْأًسا  َأْصَبْحك  تْأتِني  وإْن كنَْت عنها ذا ِغنًى فاْغَن واْزَدِدمتى 

ُتلِقني  اجَلِميُع  احَل��يُّ  َيْلَتِق  ِدوإْن  اُلَصمَّ يِف  ِ الشَّ الَبْيِت  ِذْرَوِة  إل 

َوَقْينَ�ٌة  َكالنُُّج�وِم  بِي�ٌض  َوُمْ��َس��ِدَندام�اَي  ُب��ْرٍد  َب��ْيَ  علْينا  َت���ُروُح 

َرفْيَقٌة  ِمنْها  اجَلْيِب  ِقطاُب  َرِحيٌب  ِد50 اُلَتَج�رَّ �ُة  َبضَّ النُّداَم�ى  بَِج�سِّ 

لنا  ْت  اْن��َ�َ َأْسِمِعينا  ُقْلنَا  َنْحُن  ِدإذا  َتَش�دَّ َلْ  َمْطُروَف�ًة  ِرْس�لِها  ع�ل 

َصْوَتا  ِخْلَت  َصْوِتا  ِف  َعْت  َرجَّ َرِدإذا  ُرَب���ٍع  ع��ل  َأْظ����آٍر  َت����اُوَب 
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يت  َوَل�ذَّ اُلُم�وَر  َت�ْشاب  زال  وُمْتَلِديوم�ا  َطِريفي  وإْنفاقي  وَبْيعي 

ُكلُّه�ا  الَعِش�رَيُة  َتاَمْتن�ي  أْن  اُلَعبَِّدإل  الَبِعرِي  إِْف���راَد  وُأْف���ِرْدُت 

ُينْكُِروَنن�ي  ل  َغ�ْ�اَء  بن�ي  ِدَرَأْي�ُت  اُلَمدَّ الطِّراِف  ه��َذاَك  َأْه��ُل  ول 

الَوَغى  أْحُ�َ  اِجري  الزَّ ذا  ا  َأيُّ ُمْلِِديأل  َأْنَت  َهْل  اِت  اللَّذَّ َأْشَهَد  وَأْن 

َمنِيَّتي  َدْف��َع  َتْسطِيُع  ل  ُكنَْت  َيِديفإْن  َمَلَكْت  بم  ُأباِدْرها  َفَدْعني 

الَفَتى  ِعْيَشِة  ِمْن  ُهنَّ  َثلٌث  ِديفلول  ُعوَّ قاَم  َمَتى  َأْحِفْل  َلْ  َك  َوَج��دِّ

َبٍة  بَِشْ العاِذلِت  َسْبِقي  ُتْزبِِدَفِمنُْهنَّ  بِالاِء  ُتْعَل  ما  متى  ُكَمْيٍت 

ُمَنًَّبا  اُلضاُف  ن��اَدى  إذا  ي  وَك��رِّ ِد60 اُل��َت��ورِّ َنبَّْهَتُه  الَغضا  َكِسيِد 

ْجُن ُمْعِجٌب  ْجِن والدَّ ِدوَتْقِصرُي َيْوِم الدَّ اُلَعمَّ اِل��ب��اِء  ��َت  َتْ بَِبْهَكنٍَة 

َق�ْت  ُعلِّ مالِي�َج  والدَّ ي�َن  الُ�ِ ِدَكَأنَّ  ُيعضَّ َلْ  ِخ���ْرَوٍع  َأْو  ُع��َشٍ  عل 

َحياِتا  ف  هاَمتي  ي  ُأَروِّ ِدَف��َذْرن  ُم��َصَّ ال��مِت  ف  ٍب  ِشْ َم��اف��َة 

َحياتِِه  ف  َنْفَسُه  ي  ُي���َروِّ ِديَك��ِري��ٌم  الصَّ نا  أيُّ َغًدا  ُمْتنا  إْن  َسَتْعَلُم 

بِملِِه  َبِخيٍل  ��اٍم  َن��حَّ َق��ْب��َر  ُمْفِسِدَأَرى  الَبطالِة  ف  َغ��ِويٍّ  َكَقْ�ِ 

عليهم  ُت��راٍب  ِمن  ُجْثَوَتْيِ  ِدَت��َرى  ُمنَضَّ َصِفيٍح  ِمْن  ُصمٌّ  َصفائُِح 

وَيْصَطفي  الكِراَم  َيْعتاُم  اَلْوَت  ِدَأَرى  اُلَتَشدِّ الفاِحِش  م��اِل  َعِقيَلَة 

َلْيَلٍة  ُكلَّ  ناِقًصا  َكنًْزا  الَعْيَش  َينَْفِدَأَرى  ْهُر  َوالدَّ ��اُم  اليَّ َتنُْقِص  وما 

الفتى  َأْخَطَأ  ما  الوَت  إنَّ  بِالَيِدَلَعْمُرَك  وثِنَْياُه  اُلْرَخى  َلَكالطَِّوِل 

ْتِف�ِه  حِلَ َيُق�ْدُه  َيْوًم�ا  َيَش�ْأ  م�ا  مت�ى  َينَْقِد70 النيَِّة  َحْبِل  ف  َي��ُك  وم��ْن 
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مالًِكا  ي  َعمِّ َواْب���َن  َأراِن  يل  وَيْبُعِدفم  َعنِّي  َينَْأ  ِمنُْه  َأْدُن  متى 

َيُلوُمني  ع��لَم  َأْدري  وما  َأعَبِدَيُلوُم  ْبُن  ُقْرُط  احَليِّ  ف  لمني  كم 

َطَلْبُتُه  َخ��رْيٍ  ُك��لِّ  ِم��ْن  ُمْلَحِدوأْيَأَسني  َظْهِر  عل  َوَضْعناُه  ا  كأنَّ

أنَّني  َغ��رْيَ  ُقْلُتُه  ٍء  َشْ َغ��رْيِ  َمْعَبِدعل  َحُوَلَة  ُأْغِفْل  َفَلْم  َنَشْدُت 

ه  إنَّ َك  وَج���دِّ بِالُقْرَبى  ْب��ُت  َأْشَهِدَوَق��رَّ لِلنَّكِيَثِة  َعْهٌد  َي��ُك  متى 

ُحاِتا  ِمْن  َأُك��ْن  لِْلُجلَّ  ُأْدَع  َأْجَهِدوإْن  بِاجَلْهِد  الَْع��داُء  يْأتَِك  وإْن 

َيْقِذُفوا بِالَقْذِع ِعْرَضَك َأْسِقِهْم  ِدوإْن  التََّهدُّ َقْبَل  اَلْوِت  ِحَياِض  بَِكْأِس 

وَكُمْحِدٍث  َأْحَدْثُتُه  َح��َدٍث  وَمْطَرِديبل  كاِة  بِالشَّ وَقْذف  ِهجائي 

ُه  َغ��رْيَ ُهَو  اْم��َرًأ  َم��ْولَي  كاَن  َغِديفَلْو  لَْن��َظ��َرن  أْو  َك��ْرب  َج  َل��َف��رَّ

خانِقي  ُهَو  اْم��ُرٌؤ  َم��ْولَي  وَلكِنَّ  ُمْفَتِد80 أنا  َأْو  والتَّْسآِل  ْكِر  الشُّ عل 

َمضاَضًة  َأَشدُّ  الُقْرَبى  َذِوي  اُلَهنَِّدوُظْلُم  احُلساِم  َوْقِع  ِمْن  الَقْلِب  عل 

شاكٌر  لَك  إنَّني  وُخْلقي  َغِدَف��َذْرن  َضْ عند  نائًيا  َبْيتي  َحلَّ  َوَل��ْو 

خالٍد  بَن  َقْيَس  ُكنُْت  َربِّ  شاَء  َمْرَثِدفَلْو  بَن  َعْمَرو  ُكنُْت  َربِّ  شاَء  وَلْو 

وزارن  كثرٍي  م��اٍل  ذا  ِدفأصبْحُت  َب��نُ��وَن كِ����راٌم س���ادٌة لُِ��َس��وَّ

َتْعِرُفوَنُه  الَّذي  ُب  ْ ال�َّ ُجُل  الرَّ ِدأنا  اُلَتَوقِّ احَليَِّة  َك���َرْأِس  ِخَشاٌش 

بِطاَنًة  َكْشحي  َينَْفكُّ  ل  ُمَهنَِّدفآَلْيُت  ْفَرَتْيِ  الشَّ َرِقيِق  لَِعْضٍب 

به  ا  ُمنَْتِصً ُقْمُت  ما  إذا  بِِمْعَضِدُحساٍم  ليس  الَبْدُء  ِمنُْه  الَعْوَد  كفى 

يَبٍة  َضِ عن  َينَْثني  ل  ثَِقٍة  َقِديأخي  حاِجُزُه  قال  َمْهًل  قيل  إذا 
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وَجْدَتني  لَح  السِّ الَقْوُم  اْبَتَدَر  َي��ِديإذا  بِقائِِمِه  َب��لَّ��ْت  إذا  َمنِيًعا 

مافتي  أث��اَر  قد  ُه��ُج��وٍد  َوَب���ْرٍك  ِد90 َن��وادَي��ا أْم��� بِ��َع��ْض��ٍب ُمَ���رَّ

ُجلَلٌة  َخْيٍف  ذاُت  كهاٌة  ْت  َيَلنَْدِدفَمرَّ كالَوبِيِل  َشْيٍخ  َعِقيَلُة 

وَساُقَها  الَوظِيُف  َترَّ  وقد  بُِمْؤيِِديقوُل  َأَتْيَت  قد  أْن  َتَرى  أَلْسَت 

بِ��ش��اِرٍب  َت���َرْوَن  ِدوق��ال أل م��اذا  ُمَتَعمِّ َب��ْغ��ُي��ُه  علينا  َش��ِدي��ٍد 

له  َن��ْف��ُع��ه��ا  إنَّ���م  َذروُه  َي��ْزَدِدوق���ال  ِك  ال��َ�ْ ق��اِصَ  وا  َتُكفُّ وإل 

ُحواَرها  َيْمَتلِْلَن  الم��اُء  َهِدفَظلَّ  اُلَ�ْ ِديِف  بِالسَّ َعَلْينَا  وُيْسَعى 

َأْهُلُه  أنا  بِم  َفاْنَعْيني  ُم��تُّ  َمْعَبِدف��إْن  اْبنََة  يا  اجَلْيَب  َعَ�َّ  وُشقِّي 

ُه  َهُّ ليس  َك��اْم��ِرٍئ  َعلِيني  َتْ وَمْشَهِديول  َغنائي  ُيْغنِي  ول  ي  كَهمِّ

اَلنَى  إل  يٍع  َسِ اجُللَّ  َعِن  ِدَبطِيٍء  ُمَلهَّ ج��اِل  ال��رِّ بِ��َأْج��اِع  َذلِ��ي��ٍل 

ن  َلَ�َّ جاِل  الرِّ ف  َوْغًل  ُكنُْت  ِدولو  واُلَتَوحِّ الَْصحاِب  ذي  َع��داَوُة 

َجراَءيت  جاَل  الرِّ َعنِّي  َنَفى  َوَلكِْن  وَمْتِِدي100 وِصْدقي  وإْقدامي  عليهم 

ٍة  بُِغمَّ َع��َ�َّ  َأْم���ِري  ما  َم��ِدَل��َع��ْم��ُرَك  بِ��َ�ْ َع��َ�َّ  َل��ْي��ِ�  َن��اري ول 

ُم��ع��اَرٌة  إل  ���اُم  اليَّ ما  ِدَل��َع��ْم��ُرَك  فتزوَّ معروفِها  ِمن  اسطْعَت  فم 

ِعراكِها  عند  النَّْفَس  َحَبْسُت  ِدوَيْوٍم  والتََّهدُّ َع��ْوراِت��ا  عل  ِحفاًظا 

َدى  ُتْرَعِدعل َمْوطٍِن َيَْشى الَفَتى ِعنَْدُه الرَّ الَفرائُِص  فيه  ْك  َتْعَتِ متى 

قرينِِه  عن  وَسْل  َتْسأْل  ل  الرِء  َيْقَتِديعِن  ب��اُل��ق��اِرِن  قريٍن  فكلُّ 
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َغِدأرى اَلْوَت أْعداَد النُّفوِس ول أرى  ِمن  اليوَم  أْقرَب  ما  غًدا  َبعيًدا 

ِح��واَرُه  َنَظْرُت  َمْضُبوٍح  ُمِْمِدوَأْصَفَر  َكفَّ  واْسَتْوَدْعُتُه  النَّاِر  عل 

جاهًل  ُكنَْت  ما  اُم  اليَّ لك  ِدَسُتْبِدي  ُت��َزوِّ ل  َم��ْن  بِالْخباِر  وَيْأتِْيَك 

له  َتبِْع  ل  َم��ْن  بالخباِر  َمْوِعِدوَيْأتِيَك  َوْق��َت  له  ْب  َت��ْ�ِ ول  َبتاًتا 

لئ��ٌم  يَل  ِمْثَلها  نف�  لَم  وم��ا  َيِدي110 ملكْت  ما  مثُل  َفْقري  َسدَّ  ول 
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معلقة طرفـــة بن العبد
وسمي  عمرو،  اسمه  إن  ويقال:   ، الوائيلنُّ البكرينُّ  بن سفياَن  العبِد  ْبُن  َطَرفُة  وقال 
طرفة ببيٍت قاله. وكان طرفُة يف بيٍت وعدٍد كثرٍي، وكان شاعًرا جريًئا حتى سبَّب له ذلك 
أْن قتله عمرو بن هند امللُك، وهو يف حدود العرشين سنًة من عمره، فصار يقال له: ابن 
العرشين. ولسبِب قتِلِه ِمْن ِقَبل امللِك حكاياٌت متعددٌة، وهو عىل قرص عمره صار من 
الذين  من  كله  ذلك  مع  وهو  منهم،  الدواوين  أصحاب  يف  أدرج  حتى  الشعراء  أشعر 

قتلهم لساهنم.
قال يف بحر الطويل:

َثْهَمِد  بِ��ُ�َق��ِة  َأْط���لٌل  ��ْوَل��َة  ِلَ الَيِد1 ظاهِر  ف  الَوْشِم  كباقي  َتلوُح 
)لولة( علم عىل امرأة من كلب، قيل: سميت بذلك لشبهها باخلولة، وهي الظبية. 

قال ابن مالك:
ُ اخلممؤولممهاخلَمممولمممة الممظممبمميممة ثممم اخِلمميمملممه ُعممجممٌب وخممماٌل بمممنيِّ
ُخممولممه أيممًضمما  وقمميممل  بممالممواو حمممممميًّمما مممن انممقممالِبمشتهر 

)ب�قة ثهمد( الربقة: املوضع الذي  )أطلل( مجع »َطَلل«: ماله شخص من آثار الديار 
ملع  »الح«:  من  تلمع،  )تلوح(  بعينه  موضع  ثهمد  وبرقة  وطينًا،  وحجارة  رماًل  مجع 

كم»أالح«، قال:

هجعوا ما  بعد  ُسهيٌل  أالح  نمماُرلقد  رأِسمممممِه  َعمممَلمممٌم يف  كممأنَّممه 
)ف  اجلسد  ظاهر  يف  ُنُؤوًرا  أو  نِيَلًجا  أو  كحاًل  حُيشى  بإبرٍة  غرٌز  )الوشم(  أثر  )كباقي( 

ظاهر( ظهر )اليد(.
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َمطِيَُّهْم ع�َّ  َصْحبي  ِبا  ِدُوقوًفا  لَّ وَتَ َأًس��ى  لِْك  َتْ ل  َيقولوَن 
)وقوًفا( مجع »واقف«، منصوب عىل احلال )با صحبي ع�َّ مطيهم( مجع »مطية« ملا 
ُيْمتطى، أي: ُيركب، وهو مفعول به لم)وقوًفا( ألهنا بمعنى حابسني )يقولون ل تلك 

. ْ أسى( حزًنا، أي: من أجل احلزن )وتلد( تصربَّ

َدِدك��أنَّ ُح���دوَج ال��الِ��كِ��يَّ��ِة ُغ���ْدَوًة  ِمْن  بِالنََّواِصِف  َسفٍي  َخليا 
بني  إىل  املنسوبة  )الالكية(  النساء  »ِحْدج«: ملركب من مراكب  )كأن حدوج( مجع 
مالك: قبيلة من كلب )غدوة( بالواو والياء: بكرًة )خليا( مجع »خلية«، وهي السفينة 
الصغرية  السفينة  والزورُق  زورٌق،  يتبعها  التي  أو  ٍح،  مالَّ بغري  تسري  التي  أو  العظيمة، 
يف  الواسعة  الرحبة  وهي  »ناصفة«،  مجع  )بالنواصف(  سفينة  جنس  اسم  )سفي( 
الوادي )من دد( دد هنا: واٍد بعينه، ويقال: َدٌد كيٍد وَدًدا كعًصا وَدَدن كَبَدن ثالثهن للهو 

واللعب.

َياِمٍن  ابِن  َسِفِي  ِمْن  َأْو  ويتديَعَدوليٌَّة  َط��ْوًرا  ُح  ال��لَّ با  َيُ��وُر 

ابن  سفي  من  )أو  البحرين  أهل  من  قبيلة  أو  قرية  عدوىل:  إىل  منسوبة  )عدولية( 
ٌح أو تاجر، وقيل: إنه من هجر )يور( يميل  يامن( رجل من عدوىل املذكورة، وهو مالَّ
عن الطريق )با اللح( املعالج للسفينة يف سريها )طوًرا( وقًتا أو مرًة )ويتدي( يميض 

لقصده الصحيح.

ِبا  َحْيُزوُمها  اَل��اِء  َحباَب  بالَيِدَيُشقُّ  اُلفايُل  َب  ْ ال��تُّ َقَسَم  َك��َم 
)يشق حباب الاء( مجع »حبابة«: ملوجة املاء وطريقه )حيزومها( احليزوم كاحلَِزيم: 
والتنُّوراب  والتَّرْياب  والتَّْوَرب  باء  ْ والتَّ اب  والتنُّ ْب  التنُّ التب(  قسم  كم  )با  الصدر 
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بمعنى )الفايل( الالعب للِفيال واملفايلة، وهي أن خيبأ يشٌء يف التاب ويسأل عنه: أهو 
يف هذا املحل أو يف هذا؟ فإن أصاب املسؤول املوضع ظفر، وإال قيل له: فال رأيك، أي: 

أخطأ، وهي لعبة تلعبها الصبيان )باليد(.

شاِدٌن  اَلْرَد  َينُْفُض  َأْحَوى  احَليِّ  وَزَبْرَجِدوف  ُلْؤُلٍؤ  ِسْمَطْي  ُمظاهُر 
خطان  له  أو  سمرة،  شفته  يف  أي:  مقدر،  ظبي  صفة  )أحوى(  القبيلة  احلي(  )وف 

أسود وأبيض )ينفض( يرمي من فيه )الرد( ثمر األراك:
بممالممربيممر األراك  أثممممامر  بمممممرده يصريأول  والممغممض  يممعممرف 

َكممبمماُث  أتمممى  قممد  والممكمملممامت عممنممدهممم ثمممالُثوللنضيج 
)شادن( للذي دبَّ مع أمه يف السري )مظاهر( املظاهرة بني الشيئني: اجلمع بينهام كلبس 
الذي  اخليط  هنا  وهو  »ِسمط«،  تثنية  )سمطي(  الدرع  عىل  والدرع  الثوب  عىل  الثوب 

نظمت فيه اجلواهر، ومجعه سموط. قال ابن مالك:
َسممْمممُط  عليه  ممما  نمممزع  ِسْمُطاجلمملممد  نظاًم  المميشُء  فيه  واخليُط 
ُسْمُط ولكن  اخِلممفِّ  الفتى  كالكتاِبمع  الممواحممُد  صممفمموٌف 

)لؤلؤ وزبرجد( اللؤلؤ والزبرجد رضبان من احليل.

بَِخميَلٍة  َرْب��َرًب��ا  ُتَراعي  َوَت��ْرَت��ِديَخ��ُذوٌل  الَ�يِر  َأْط��راَف  َتناَوُل 
)خذول( خذلت أوالدها ومشت مع صواحبها )تراعي( تنظر )ربرًبا( الربرب قطيع 
)أطراف(  )تناول( تأخذ لألكل  )بخميلة( رملة ذات أشجار ونبات  بقر الوحش وظباؤه 

جوانب، مجع »طرف« )ال�ير( رضب من ثمر األراك )وترتدي( تلبس كالرداء.

ًرا  ُمنَوِّ ك��أنَّ  َأْلَمى  عن  َنِدَوَتْبِسُم  له  ِدْع��ٍص  ْم��ِل  ال��رَّ ُح��رَّ  َل  لَّ َتَ
)وتبسم( تكشف عن أسناهنا بضحك ضعيف )عن ألمى( أسمر اللثة، وهو صفة 
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لثغر مقدر )كأن منوًرا( خارًجا منه النَّْور، ومنوًرا صفة ملحذوف تقديره: أقحواًنا )تلل( 
توسط )حر( أكرم )الرمل(، فاحلرنُّ من كل يشٍء خالُصه وأكرُمه )دعص( الدعص بالكرس 
)ند( موصوف بالندى، وهو درجة  )له( أي: املنور  وهباء: القطعة املستديرة من الرمل 

دون االبتالل كالتندي.

لِثاتِ�ِه  إلَّ  �ْمِس  الشَّ إي�اُة  بِإِْثِمِدَس�َقْتُه  َعليِه  َت��ْك��ِدْم  َوَلْ  ُأِس��فَّ 
)إل  )إياة الشمس( إياة الشمس وإياها ضوؤها وشعاعها  )سقته( حسنته وبيضته 
)عليه  َتْعَضض  تكدم(  )ول  عليه  ُذرَّ  )أسف(  األسنان  منبت  »لَِثٍة«  مجع  اللثات  لثاته( 

.» بإثمد( الكحل، واجلار واملجرور يف »بإثمد« متعلق بفعل »ُأِسفَّ

ِرداَءها  َأْلَقْت  مَس  الشَّ كأنَّ  َوَوْجٌه  ِد10 َيَتَخدَّ َلْ  ��ْوِن  ال��لَّ َنقيُّ  َعَلْيِه 
)و( هلا )وجه كأن الشمس ألقت رداءها( ضوَءها وحسنها )عليه نقي( صايف )اللون 

ل يتخدد( مل يتغضن ومل يتشنج.

اْحتَِضاِرِه  عنَد  اْلَهمَّ  لُْم�  َوَتْغَتِديوإنِّ  َت��ُروُح  ِمْرَقاٍل  بَِعْوجاَء 
)عند  أيًضا  احلزن  واهلمنُّ  واإلرادة،  القصد  )الم(  وأقيض  أنفذ  لم�(  )وإن 
احتضاره( حضوره )بعوجاء( ناقٍة غري مستقيمٍة يف سريها لنشاطها )مرقال( وزن مبالغة 
أول  تسري  )وتغتدي(  النهار  آخر  تسري  )تروح(  والعدو  السري  بني  وهو  اإلرقال،  من 

النهار.

َنَسْأُتا  اِلراِن  َك��َأْل��واِح  ُبْرُجِدَأُم���وٍن  َظْهُر  ُه  كأنَّ لِح��ٍب  عل 
)أمون( قوية مأمونة الِعثار )كألواح( صفائح )الران( رسير امليت أو تابوته العظيم 

)نسأتا( بالسني: رضبتها باملنسأة، أي: العصا، وبالصاد نصأهتا: زجرهتا:
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َمنَْسَأه  فهو  التأخري  يوجب  ِمنَسَأهما  ارتياب  دون  العصا  واسم 
ممر وامُلممنممَسممَأه  اإلجيمماِبوُمممنممَسممٌأ مممؤخَّ مقتىَض  فافعْل  أنممثمماه 

)عل( طريق )لحب( واضح )كأنه ظهر برجد( كساء غليظ.

ا  َكأنَّ َت���ْردي  َوْج��ن��اَء  َأْرَب���ِدُج��الِ��ّي��ٍة  لَْزَع���َر  ي  َت���ْ�ِ َسَفنََّجٌة 
أي:  الوجنتني،  عظيمة  )وجناء(  اخللق  يف  اجلمل  تشبه  األعضاء  غليظة  )جالية( 
عظمي العينني، أو هي مكتنزة اللحم صلبته تشبه الوجني، وهي األرض الصلبة )تردي( 
ترسع، وأصله عدو احلامر بني متمرغه وآرّيه )كأنا سفنجة( نعامة، والسفنَّج كعملَّس: 
الظليم )ت�ي( تعرض، من »برى« كم»انربى«: عرض )لزعر( ظليم قليل الشعر )أربد( 

لونه رمادي، أي: يشبه الرماد.

وَأْتَبَعْت  ناِجَياٍت  ِعتاًقا  ُمَعبَِّدُتباِري  َم��وٍر  فوق  َوظيًفا  َوظيًفا 
جعلته  أي:  )وأتبعت(  مرسعات  )ناجيات(  كريامت  )عتاًقا(  إباًل  تسابق  )تباري( 
تابًعا له )وظيًفا وظيًفا( الوظيف مستدقنُّ الساق والذراع، أي: حتى امَلفِصل )فوق مور( 

طريق )معبد( مذلل بامليش عليه.

َتْرَتِعي  ْوِل  الشَّ ف  ْيِ  الُقفَّ َعِت  أْغ��َي��ِدَتَربَّ ِة  الِسَّ َم���ْويلِّ  َح��دائِ��َق 
)تربعت( رعت يف زمن الربيع )القفي( تثنية ُقّف، ملا ارتفع وغلظ من األرض ومل 
يبلغ حد اجلبل )ف الشول( مجع شائلة، وهي الناقة التي أتى عليها من محلها أو رضعها 
نحو سبعة أشهر فخفَّ لبنها لذلك، وأصله من شال البعري إذا رفع ذنبه، ويقال: مجل 

شائل وناقة شائل:
ارتممفممْع  إذا  شممائمملممة  مُجِممْعونممماقمممة  إن  َشممممْوٌل  وُهمممنَّ  لبنُها 
للجْمِع  ٌل  وُشمممممموَّ رْفممِعوشمممائمممٌل  ذاُت  لممألذنمماب  هممّن  أي 
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املاء، مشتق من  )حدائق( مجع حديقة ملنبت األشجار ومستنقع  )ترتعي( ترعى وتأكل 
اإلحداق الذي هو اإلحاطة، ألن من شأن بستان احلديقة أن جيعل عليه حائط ونحوه 
ييل  الذي  السنة، ألنه  أمطار  ثاين  بالَويْل، وهو  مقدر، ممطور  لواد  )مويل( صفة  به  حمدًقا 

الوسمي، وهو أول أمطارها )السة( مجع رِسار ألكرم الوادي وأفضله )أغيد( ناعم.

وَتتَِّقي  اُلهيِب  َص��ْوِت  إل  ُمْلبِِدَتِريُع  أْكَلَف  َرْوعاِت  ُخَصٍل  بِذي 
)تريع( ترجع، مضارع راع إذا رجع )إل صوت الهيب( الداعي، من اإلهابة، وهي 
دعاء االبل وغريها، أو املراد به الفحل )وتتقي( حتتفظ وحتتز )ب�(مذنٍب )ذي خصل( 
مجع ُخْصلة ملا تلبد من الشعر )روعات( فزعات، مجع روعة ملرة من الروع )أكلف( أمحر 

يرضب إىل السواد، وهو صفة مجل مقدر )ملبد( متلبد الشعر َجّراء البول ونحوه.

َتَكنَّفا  ح��يٍّ  َم��ْ�َ َجناَحْي  ِدك��أنَّ  بِِمْ�َ الَعِسيِب  ف  ا  ُشكَّ ِحفاَفْيِه 
من  األبيض  وقيل:  اجلناح،  الطويل  الصقر  املرضحي  م�حي(  جناحي  )كأن 
النسور، أو العظيم )تكنفا( صارا عن يمني وشامل، من الكون يف كنف اليشء إذا صار 
كذلك )حفافيه( جانبيه )شكا( ُخرزا وُغرزا )ف العسيب( أصل الذنب وعظمه )بم�د( 

املرسد واملرساد: اإلشفى.

َوَت��اَرًة  ميِل  الزَّ َخْلَف  بِه  ِدَفَطْوًرا  ُمَ��دَّ ذاٍو  نِّ  كالشَّ َحَشٍف  عل 
ع  رَضْ )عل(  مرة  )وتارة(  الراكب  خلف  الراكب  الزميل(  خلف  )به  مرة  )فطوًرا( 
من  مستعار  حشفة،  الواحدة  فتشنَّجْت،  لبنُها  جفَّ  التي  األخالف  احلشف  )حشف( 

َحَشف التمر، أو من احلشيف وهو الثوب اخلَلق )كالشن( القربة البالية )ذاو( يابس:
َذَبممال  بمعنى  المميشء  ذوى  مستقَبالوقممد  ُترد  إن  يذِوي  جّف  أي 

)مدد( مقطوع لبنه.



54

فيهم  النَّْحُض  ُأْكِمَل  َفِخَذاِن  ِدلا  ���م ب��اب��ا ُم��ن��ي��ٍف ُم��َم��رَّ َك���َأنَّ
)لا فخذان( تثنية فخذ، ملا بني الساق والورك )أكمل( أتم )النحض( كاللحم وزنا 
ل أو مملَّس،  ومعنى )فيهم كأنم بابا( قرٍص )منيف( عاٍل من )أناف( إذا عال )مرد( مطوَّ

من قوهلم: وجه أمرد أو غالم أمرد.

ُخُلوُفُه  ك��احَل��نِ��يِّ  َم���اٍل  َوَط���يُّ  ِد20 ُمنَضَّ بِ���َدْأٍي  ْت  ُل���زَّ وَأْج��ِرَن��ٌة 
)و( هلا )طي مال( أي: حَماٌل مطوية كطي البئر، واملحال َفقاُر الظَّْهر اسم جنس حمالة 
ًثا مجع َحنِية، للقوس )خلوفه( ضلوعه )وأجرنة( مجع ِجران بالكرس  )كاحلني( احلني مثلَّ
جللدة باطن عنق البعري )لزت( ألصقت )بدأي( الدأي خرز العنق والظهر، اسم جنس 

دأية واجلمع دأيات )منضد( مرصوص بعضه عىل بعض.

َيْكنِفاِنا  ض��اَل��ٍة  كِ��ن��اَسْ  ِدَك���َأنَّ  ُمَؤيَّ ُصْلٍب  ��َت  َتْ ِق��ِ�ٍّ  َوَأْط��َر 
من  غرُيه  وكالظبي  كاملِكنس،  ومسكنه،  الظبي  ملستَت  ِكناس  تثنية  كناس(  )كأن 
أي:  كنفيها،  جُيعالن  )يكنفانا(  البادية  سدر  وهو  الضاِل،  واحدة  )ضالة(  الوحش 
ناحيتيها )وأطر( عطف من األطر وهو العطف، واالئتطار االنعطاف )ق�( مجع قوس 
ى من التأييد، وهو التقوية، واأليد واآلد  )تت صلب( الصلب هنا الظهر )مؤيد( مقوًّ

القوة.

ِدل��ا ِم��ْرَف��ق��اِن َأْف���َت���لِن ك��َأنَّ��م  َتُ���رُّ بِ��َس��ْل��َم��ْي دالِ���ٍج ُم��َت��َش��دِّ
)لا مرفقان( تثنية مرفق مللتقى الذراع والعضد )أفتلن( منحنيان أو شديدان )كأنم 
باْلَمدلجة،  ماٍش  )دالج(  الواحدة  العرقوة  ذات  للدلو  تثنية سلم  )بسلمي(  تمر( تيش 

وهي ما بني فم البئر واحلوض )متشدد( جمتهد قوي لشدته إذا باعد عضديه عن زوره.
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��ا  َربُّ َأْق��َس��َم  وم��يِّ  ال��رُّ َل�ُت�ْك�َت�نَ�َف�ْن ح�ت�ى ُتش�اَد بَقرَم�ِدَكَقنَْطَرِة 
مالكها  )ربا(  )أقسم( حلف  الروم  إىل  املنسوب  )الرومي(  الرجل  دار  )كقنطرة( 
وهو  يد،  بالشِّ تطىل  أو  ترفع  تشاد(  )حتى  نواحيها  أي:  أكنافها،  من  ُتؤَتنَي  )لتكتنفن( 

اجلص )بقرمد( القرمد اآلُجّر وكل ما يطىل به.

الَق�َرا  ُموَج�َدُة  الُعْثنُ�وِن  الَيِدُصهابِيَّ�ُة  اَرُة  َم��وَّ ْجِل  الرِّ َوْخ��ِد  َبِعيدُة 
)صهابية( يف عثنوهنا ُصْهبة، أي: لون بني البياض واحلمرة )العثنون( الشعرات التي 
يف جلدة احللقوم )موجدة( مقواة من اإلجياد، وهو التقوية، ومنه قوهلم: »َبِعرٌي ُأُجد« أي: 
شديد اخللق قوي )القرا( الظهر، واجلمع أقراء )بعيدة وخد( رمي )الرجل( أي: رجلها 

)موارة( مضطربة لرسعة حركتها ذهاًبا وإياًبا فهو مبالغة يف املور )اليد( معروفة.

وُأْجنَِحْت  َشْزٍر  َفْتَل  َيداَها  ْت  ُمَسنَِّدُأِمرَّ َسِقيٍف  ف  َعُضداَها  لا 
الفتل عىل  هنا  فتل شزر، وهو  ُفتلتا  أي:  )فتل شزر(  فتُلهام  أحكم  يداها(  )أمرت 
ظهر اليد، والنظر الشزر والطعن الشزر ما كان يف أحد الشقني )وأجنحت( أميلت، من 
اجلنوح، وهو امليل )لا عضداها( تثنية عضد ملا بني املرفق والكتف )ف( َزْور كم)سقيف( 
السقيف والسقف بمعنى واحد، أراد أن عظاَم صدِرها مرصوٌص بعُضها ببعٍض كسقف 

من حجارة )مسند( أسند بعضه إىل بعض برّص وقوة.

ُأْفِرَع�ْت  ُث�مَّ  َعنْ�َدٌل  ِدَف�اٌق  ِدَجن�وٌح  ُمَصعَّ ُم��َع��اًل  ف  َكتِفاها  ل��ا 
)جنوح( مبالغة يف اجلناح، أي: امليل نشاًطا )دفاق( رسيعة )عندل( ضخمة عظيمة 
اخللق )ثم أْفرعت( رفعت )لا كتفاها ف( َخْلٍق )معال( مرفوع، من املعاالة واإلعالء، 

أي: الرفع )مصعد( مرفوع أيًضا.
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َدَأي��اِت��ا  ِف  النِّْسِع  ُع��ُل��وَب  َق��ْرَدِدك��أنَّ  َظْهِر  ف  َخْلقاَء  ِمن  َم��واِرُد 
)كأن علوب( آثار، مجع ِعْلب وهو األثر )النسع( سري ينسج عىل هيئة ِعنان الفرس، 
ُتشدنُّ به األمتعة )ف دأياتا( ضلوع صدرها )موارد( طرق الوارد، وهو مجع مورد )من( 
صخرٍة أو أرٍض )خلقاء( ملساء )ف ظهر قردد( القردد: األرض الغليظة التي فيها وهاد 

ونجاد، وقردد أيًضا جبل بعينه.

ا  كأنَّ َت��بِ��ُي  وَأْح��ي��اًن��ا  ِدَت��لَق��ى  ُم��َق��دَّ َقِميٍص  ف  ُغ��رٌّ  َب��ن��ائِ��ُق 
)تلقى( جتتمع )وأحياًنا( أوقاًتا )تبي( تتفرق )كأنا بنائق( مجع بنيقة كسفينة للبنة 

القميص )غر ف قميص( اللباس املعروف )مقدد( ُمقطَّع.

بِِه  ��َدْت  َص��عَّ إذا  َنَّ��اٌض  ُمْصِعِدوَأْت��َل��ُع  بِِدْجَلَة  ُب��وِصٍّ  اِن  َكُسكَّ
)و( هلا عنق )أتلع( طويل )ناض( مبالغة يف النهوض، وهو االرتفاع )إذا صعدت( 
)بوص( البويص رضب من  )كسكان( السكان ذنب السفينة  )به( أي: العنق  ارتفعت 

السفن )بدجلة( أحد بحري العراق، واآلخر الفرات )مصعد( مرتفع.

كأنَّم  ال��َع��لِة  ِم��ْث��ُل  وُجْ��ُج��َم��ٌة  ِد30 ِمْ�َ َحْرِف  إل  ِمنْها  اُلْلَتَقى  ُوَعى 
)و( هبا )ججمة( اجلمجمة العظم الذي فيه الدماغ )مثل العلة( سندان احلداد، أي: 
)منها إل حرف(  )اللتقى( حيث تلتقي قبائل الرأس  )كأنم وعى( ُضّم واجتمع  ُزْبَرُته 

ْوهان. ناحية )م�د( أي: كاملربد يف احلدة والصالبة، واملربد هو الشَّ

�آِمْي وِمْش�َفٌر  ِدوَخ�دٌّ َكِقْرط�اِس الشَّ ُيَ��رَّ َلْ  ُه  ِق���دُّ ال��َي��مِن  َكِسْبِت 
للشام  املنسوب  )الشآمي(  الرجل  ورقة  )كقرطاس(  وجه  جانب  )خد(  هلا  )و( 
ْبُت ِجْلُد البقِر املدبوُغ، أو بالقرظ  )ومشفر( املشفر للبعري كالشفة لإلنسان )كسبت( السِّ
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بالكرس: اجللد، وبالفتح: املصدر، أي:  القد  )قده(  اليمن  املنسوب إىل  )اليمن(  خاصة 
القطع )ل يرد( مل ينزع ما عليه من الشعر.

اْس�َت�َكنَّتا  بَِكْهَفْي ِحجاَجْي َصْخَرٍة َقْلِت َمْوِرِدوَع�ْي�ن�اِن كالماِوّي�َت�ي�ِن 
)و( هلا )عينان كالاويتي( املرآتني، تثنية ماِوّية، وهي املرآة )استكنتا( استتتا، وأصل 
االستفعال الطلب )ب�(مغاَريِن يف )كهفي حجاجي( تثنية ِحجاج للعظم الذي عليه شعر 
العني )صخرة( وهي احلجر العظيم )قلت( أي: كالقلت مستنقع املاء يف اجلبل )مورد( 

متخذة للورود.

َفَتاُها  اْلَقَذى  اَر  ُع��وَّ َفْرَقِدَطُحوراِن  ُأمِّ  َم��ْذُع��وَرٍة  َكَمْكُحوَلَتْي 
العوار  أي:  القذى(  )عوار  الدفع  وهو  الطحر،  يف  مبالغة  دفوعان،  )طحوران( 
)فتاها( تبرصمها حالة كوهنام   الذي هو القذى، كمسجد اجلامع، والقذى عود الرمد 
)ك�(معينني )مكحولتي( جمعوٍل هلام الكحُل من غري اكتحاٍل بآلة )مذعورة( صفة لبقرة 

وحش حمذوفة، أي: مفزوعة )أم فرقد( الفرقد ولد بقر الوحش.

ى  َ لل�ُّ ِس  التََّوجُّ َسْمِع  ِدوصاِدَقتا  ُمنَدَّ لَِصْوٍت  َأْو  َخِفيٍّ  ��ْرٍس  جِلَ
الليل  سري  )لل�ى(  ع  التسمنُّ )التوجس(  استامع  سمع(  )صادقتا  أذنان  هلا  )و( 
أو لصوت مندد( مرفوع، من  )خفي  »لَِهْجٍس« أي: حركة  )جلرس( صوٍت، ويروى: 

التنديد، وهو هنا رفع الصوت.

فِيِه�م  الِعْت�َق  َتْع�ِرُف  ُمْفَرِدُمَؤلََّلت�اِن  بَِحْوَمَل  ش��اٍة  َكساِمَعَتْي 
 )مؤللتان( حمددتان كاألّلة، وهي هنا احلربة )تعرف العتق( الكَرم )فيهم ك�(مأذنني 
)سامعتي شاة( ثور وحش )بحومل( موضع بعينه )مفرد( متوحد عن غريه، فهو بذلك 

أشدنُّ وحشة.
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ُمَلْمَلٌم  َأَح���ذُّ  َن��بَّ��اٌض  ِدوَأْرَوُع  ُمَصمَّ َصِفيٍح  ف  َصْخٍر  َكِمْرداِة 
)و( هلا قلٌب )أروع( حديٌد يرتاع لكلِّ يشٍء لفرط ذكائه وحّدته )نباض( كثري احلركة 
)أحذ( خفيف رسيع، أو أملس )ململم( جمتمُع اخلْلِق ُصْلٌب شديٌد )كمرداة( املرداة: صخرة 
تكرس هبا الصخور )صخر( اسم جنس صخرة، وحيرك، للحجر العظيم )ف صفيح( اسم 

جنس صفيحة للحجر العريض )مصمد( املصّمد واملصّمت: املحَكم املوَثق.

َتْزَدِدوَأْعَل�ُم َمْ�ُروٌت ِم�َن الَْن�ِف م�اِرٌن  الَْرَض  بِِه  َتْرُجْم  َمَتى  َعتِيٌق 
)و( هلا مشفٌر )أعلم مروت( مثقوب، من اخلرت وهو الثقب )من النف مارن( لني 

سبط )عتيق( كريم )متى ترجم( َترِم )به الرض تزدد( يف سريها.

اَلَفْيَدِدَوإِْن ِشْئُت ساَمى واِسَط الُكْوِر َرْأُسها  َنجاَء  بَِضْبَعْيها  وعاَمْت 
)وإن شئت سامى( غالب يف السمو، أي: االرتفاع )واسط( متوسط )الكور( الرحل 
بأداته )رأسها وعامت( سبحت يف اجلري )بضبعيها( ذراعيها )نجاء( إرساع، أي: ترسع 

إرساَع )الفيدد( الظليم ذكر النعام.

ُمَْصِدَوإِْن ِشْئُت َلْ ُتْرِقْل َوإِْن ِشْئُت َأْرَقَلْت  الِقدِّ  ِم��َن  َم��ْل��ِويٍّ  َم��اَف��َة 
سوٍط  خوَف  )مافة(  أرسعت  أرقلت(  شئت  )وإن  ترسع  ترقل(  ل  شئت  )وإن 

، أي: قطع من اجللد )مصد( حمكم الفتل موثقه. )ملوي( مفتول )من القد( ما ُقدَّ

صاِحبِي  قال  إذا  َأْمِ�  ِمْثلِها  عل  وَأْفَتِدي40 ِمنْها  َأْفِديَك  َلْيَتني  أل 
)إذا قال صاحبي(  )أم�( أسري يف أسفاري  الناقة  ِشْبهها، أي: هذه  )عل مثلها( 
نحن هالكون؛ من خوفه من هذه الفالة ومشقتها )أل ليتني أفديك( أخلصك وُأنقذك 

بام أعطيه لذلك )منها( أي: املفازة )وأفتدي( أنقذ نفيس أنا أيًضا بفداء.
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َوخاَلُه  َخْوًفا  النَّْفُس  إَِلْيِه  َمْرَصِدوجاَشْت  َغرْيِ  عل  َأْمَسى  َوَلْو  ُمصاًبا 
نفسه  ظن  أي:  ظنه،  وخاله(  خوًفا  النفس  )إليه  تستقر  ومل  ارتفعت  )وجاشت( 

)مصاًبا( باهلالك )ولو أمسى عل غري مرصد( طريق يرصد منها العدو، أي: يرقب.

َأنَّني  ِخْلُت  َفًتى  َمْن  قالوا  الَقْوُم  ِدإذا  َأَتَبلَّ ول  َأْك��َس��ْل  فلم  ُعنِيُت 
)إذا القوم( اسم مجع رجل )قالوا من فتى( هلذه املهمة العظيمة )خلت( ظننت )أنني 
عنيت( ُقصدت )فلم أكسل( مل أتثاقل )ول أتبلد( أحتري وأكرر اإلقامة بالبلد تأخًرا عن 

اإلجابة.

َفَأْجَذَمْت  بِالَقطِيِع  َعَلْيها  ِدَأَحْلُت  اُلَتَوقِّ الَْم��َع��ِز  آُل  َخ��بَّ  َوَق��ْد 
)فأجذمت( أرسعت من اإلجذام، وهو  )عليها بالقطيع( السوط  )أحلت( أقبلت 
اإلرساع، وأصل اجلذم القطع )و( احلال أنه )قد خب( أرسع، واخلبب رضٌب من السري 

)آل( ما تراه أول النهار كاملاء )المعز( املكان الغليظ )التوقد( امللتهب.

َمْلٍِس  ولِيَدُة  ذاَل��ْت  كم  ِدفذاَلْت  ُمَمدَّ َسْحٍل  َأْذي���اَل  ��ا  َربَّ ُت��ِري 
األمة،  الوليدة  وليدة(  ذالت  )كم  الذيل  تبختت يف مشيها، وأصله جر  )فذالت( 
)أذيال(  يرى  جتعله  أي:  سيدها،  ربا(  )تري  جلوس  موضع  )ملس(  الصبية  وأيًضا 

أطراف، مجع ذيل للطرف )سحل( ثوب أبيض من قطن أو غريه )مدد( مبسوط.

َماَفًة  ال��تِّ��لِع  ِل  بِ��َح��لَّ ُأْرفِ��ِدوَل��ْس��ُت  اْلَقْوُم  فِِد  َيْسَتْ متى  ولكْن 
األودية،  بطون  إىل  املاء  جماري  )التلع(  نزول  أي:  حلول،  كثري  بحلل(  )ولست 
)أرفد(  اإلعانة  أي:  ْفد،  الرِّ يطلبوا  القوم(  يستفد  متى  ولكن  )مافة  تلعة  الواحدة 

ُأِعنْهم.
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َتْلَقني  الَقْوِم  َحْلَقِة  ف  َتْبِغني  َتْصَطِدفإْن  احَلوانِيِت  ف  َتْلَتِمْسني  وإْن 
وحمفل  مجاعة  حلقة(  )ف  كابتغاه  طَلبه  وُبغاًء  ُبغية  بغاُه  من  تطلبني،  تبغني(  )فإن 
رين، مجع حانوت  )القوم تلقني( جتدين )وإن تلتمسني( تطلبني )ف احلوانيت( بيوت اخلامَّ

)تصطد( جتدين أيًضا.

ًة  َرِويَّ َكْأًسا  َأْصَبْحك  تْأتِني  وإْن كنَْت عنها ذا ِغنًى فاْغَن واْزَدِدمتى 
مخر  فيه  إناء  )كأًسا(  الغداة  رشب  وهو  الصبوح،  أسقيك  أصبحك(  تأتني  )متى 
)فاغن( بام عندك  )غنى( ضد الفقر  )وإن كنت عنها ذا( صاحب  )روية( ُمروية، مليئة 

)وازدد( بام عندنا.

ُتلِقني  اجَلِميُع  احَل��يُّ  َيْلَتِق  ِدوإْن  اُلَصمَّ يِف  ِ الشَّ الَبْيِت  ِذْرَوِة  إل 
)وإن يلتق( جيتمع )احلي( القبيلة )اجلميع( املجتمع )تلقني إل ذروة( أعىل )البيت 

الشيف( الكريم )الصمد( الذي ُيْصَمد إليه، أي: يقصد لقضاء املهامت.

َوَقْينَ�ٌة  َكالنُُّج�وِم  بِي�ٌض  َوُمْ��َس��ِدَندام�اَي  ُب��ْرٍد  َب��ْيَ  علْينا  َت���ُروُح 
)بيض( كرام  )نداماي( أصحايب يف رشب اخلمر، فهو مجع ندمان، لشارب اخلمر 
أحرار )كالنجوم( يف الشهرة )وقينة( مغنية )تروح( تسري عشية )علينا بي برد( رضب 
من الثياب، جيمع عىل َأْبراد وُبُرود وَأْبُرد )ومسد( ثوب مصبوغ باجِلساد أو اجلََسد، وهو 

الزعفران.

َرفْيَقٌة  ِمنْها  اجَلْيِب  ِقطاُب  َرِحيٌب  ِد50 اُلَتَج�رَّ �ُة  َبضَّ النُّداَم�ى  بَِج�سِّ 
القميص  طوق  )اجليب(  الرأس  وخمرج  اجليب  جمتمع  )قطاب(  واسع  )رحيب( 
)منها رفيقة( سهلة )بجس( مس اليد، كاالجتساس )الندامى( السكارى )بضة( ناعمة 

د. اجلسم عند )التجرد( التجرنُّ
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لنا  ْت  اْن��َ�َ َأْسِمِعينا  ُقْلنَا  َنْحُن  ِدإذا  َتَش�دَّ َلْ  َمْطُروَف�ًة  ِرْس�لِها  ع�ل 
)عل  طلبنا  فيام  وأخذت  اعتضت  لنا(  )ان�ت  صوتك  أسمعينا(  قلنا  نحن  )إذا 

لها )مطروفة( فاترة الطرف )ل تشدد( يف غنائها. رسلها( رفقها وتهنُّ

َصْوَتا  ِخْلَت  َصْوِتا  ِف  َعْت  َرجَّ َرِدإذا  ُرَب���ٍع  ع��ل  َأْظ����آٍر  َت����اُوَب 
ُنوٍق  د نغامِت  تردنُّ )صوتا تاوب(  )ف صوتا خلت( ظننت  )إذا رجعت( ردَّدت 
)رد(  الربيع  ناتج زمن  )ربع(  )عل( ُحوار  )أظآر( مجع ظِْئر للمعطوفة عىل غري ولدها 

موصوف بالردى، وهو اهلالك.

يت  َوَل�ذَّ اُلُم�وَر  َت�ْشاب  زال  وُمْتَلِديوم�ا  َطِريفي  وإْنفاقي  وَبْيعي 
)وما زال تشاب( كثرة رشيب )المور( مجع مخر )ولذيت( اللذة نقيض األمل )وبيعي 
املال  من  استحدثته  ما  والطارف:  والطريف  التنازع،  عىل  منصوب  طريفي(  وإنفاقي 

)ومتلدي( املتلد والتالد والتليد: املال القديم.

ُكلُّه�ا  الَعِش�رَيُة  َتاَمْتن�ي  أْن  اُلَعبَِّدإل  الَبِعرِي  إِْف���راَد  وُأْف���ِرْدُت 
دت  ُوحِّ وأفردت(  )كلها  القبيلة  )العشرية(  واعتزلتني  باعدتني  تامتني(  أن  )إل 

وُطردت )إفراد البعري العبد( املذلَّل املطيل بالقطران، وهو يرتاح لذلك ويتذلَّل له.

ُينْكُِروَنن�ي  ل  َغ�ْ�اَء  بن�ي  ِدَرَأْي�ُت  اُلَمدَّ الطِّراِف  ه��َذاَك  َأْه��ُل  ول 

التاب  أي:  الغرباء،  غري  يملكون  ال  ألهنم  الفقراء؛  عىل  علم  غ�اء(  بني   )رأيت 

)ل ينكرونني ول أهل هذاك الطراف( بناء من َأَدٍم عظيم يتخذ للملوك )المدد( الضايف 

العظيم.
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الَوَغى  أْحُ�َ  اِجري  الزَّ ذا  ا  َأيُّ ُمْلِِديأل  َأْنَت  َهْل  اِت  اللَّذَّ َأْشَهَد  وَأْن 
صوت  وأصله  احلرب،  الوغى(  )أح�  أن  عىل  الالئمي  الزاجري(  ذا  أيا  )أل 

املحاربني )وأن أشهد( أحرض )اللذات هل أنت ملدي( ُمْبٍق يل دائاًم.

َمنِيَّتي  َدْف��َع  َتْسطِيُع  ل  ُكنَْت  َيِديفإْن  َمَلَكْت  بم  ُأباِدْرها  َفَدْعني 
)فإن كنت ل تسطيع( تطيق )دفع( َرّد )منيتي( مويت )فدعني( اتركني )أبادرها( أي: 

اللذات أو املوت )ب�(مبذل )ما ملكت يدي( من مال.

الَفَتى  ِعْيَشِة  ِمْن  ُهنَّ  َثلٌث  ِديفلول  ُعوَّ قاَم  َمَتى  َأْحِفْل  َلْ  َك  َوَج��دِّ
)فلول ثلث هن من عيشة الفتى( الشاب، أو السخي الكريم )وجدك( قسم بجدك، 
أي: بختك وحظك )ل أحفل( ُأباِل، من احلفل وهو املباالة )متى قام عودي( مجع عائد 

وعائدة، للزائرين يف املرض.

َبٍة  بَِشْ العاِذلِت  َسْبِقي  ُتْزبِِدَفِمنُْهنَّ  بِالاِء  ُتْعَل  ما  متى  ُكَمْيٍت 
)فمنهن( أي: الثالث )سبقي العاذلت( الالئامت )بشبة( من مخر )كميت( محراَء 

ا )متى ما تعل بالاء تزبد( تعلو رغوهتا. جدًّ

ُمَنًَّبا  اُلضاُف  ن��اَدى  إذا  ي  وَك��رِّ ِد60 اُل��َت��ورِّ َنبَّْهَتُه  الَغضا  َكِسيِد 
امُلْلَجُأ  الضاف(  نادى  )إذا  ر  تأخَّ عنه:  أو  عطف،  عليه:  كرَّ  من  عطفي،  )وكري( 
الذي أحدق به العدو )منًبا( صفة فرس مقدر، واملحنب: الذي يف يديه وصلبه انحناء، 
واملجنب باملعجمة: الذي يف رجليه انحناء، ومنه قوهلم: التحنيب يف اليدين، والتجنيب 
يف الرجلني )كسيد( ِذئب )الغضا( الشجر امللتف، ألن ذئبه أخبث الذئاب )نبهته( حركته 

من مكانه )التورد( الطالب للورود.
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ْجُن ُمْعِجٌب  ْجِن والدَّ ِدوَتْقِصرُي َيْوِم الدَّ اُلَعمَّ اِل��ب��اِء  ��َت  َتْ بَِبْهَكنٍَة 

)وتقصري يوم الدجن( الدجن: إلباس الغيِم آفاَق السامء )والدجن معجب( لإلنسان 

)ببهكنة( امرأة ناعمة حسنة )تت الباء( البناء من الصوف )العمد( املرفوع بالَعَمد.

َق�ْت  ُعلِّ مالِي�َج  والدَّ ي�َن  الُ�ِ ِدَكَأنَّ  ُيعضَّ َلْ  ِخ���ْرَوٍع  َأْو  ُع��َشٍ  عل 

اإلبل  أنوف  أو من غريه جتعل يف  ُبَرة: حلق من صفر: نحاس  ال�ين( مجع  )كأن 

)والدماليج( مجع دملوج ودملج: مثل السوار يوضع يف اليد )علقت عل عش( شجر 

أو نبت ال يرعى )ل  الناس يف أجود منه )أو خروع( اخلروع: شجر  يقتدح  معروف مل 

يعضد( مل يقطع.

َحياِت�ا  ف  هاَمت�ي  ي  ُأَروِّ ِدَف�َذْرن  ُم��َصَّ ال��مِت  ف  ٍب  ِشْ َم��اف��َة 

مافة  حياتا  )ف  هامته  يشء  كل  رأس  إذ  رأيس،  )هامتي(  أسقي  أروي(  )فذرن 

شب( رشاب )ف المت مصد( مقّطع قليل.

َحياتِ�ِه  ف  َنْفَس�ُه  ي  ُي�َروِّ ِديَكِري�ٌم  الصَّ نا  أيُّ َغًدا  ُمْتنا  إْن  َسَتْعَلُم 

)كريم( أي: أنا كريم )يروي( يسقي )نفسه ف حياته ستعلم إن متنا غًدا أينا الصدي( 

العطِش.

بِملِ�ِه  َبِخي�ٍل  �اٍم  َنحَّ َق�ْ�َ  ُمْفِسِدَأَرى  الَبطالِة  ف  َغ��ِويٍّ  َكَقْ�ِ 

)أرى ق�( رجٍل )نحام( النحام: البخيل الذي إذا سئل تنحنح )بخيل بمله( صفة 

)مفسد(  واخلرسان  الضياع  البطالة(  )ف  مفسٍد  ضالٍّ  )غوي(  رجٍل  )كق�(  تفسريية 

ملاله.
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عليه�م  ُت�راٍب  ِم�ن  ُجْثَوَت�ْيِ  ِدَت�َرى  ُمنَضَّ َصِفيٍح  ِمْن  ُصمٌّ  َصفائُِح 
»حثوتني«  ويروى:  املجتمعة،  للحجارة  »ُجْثَوة«  تثنية  باملعجمة  جثوتي(  )ترى 
باملهملة أي: من التاب )من تراب عليهم صفائح( حجارٌة ِعراٌض، الواحدة صفيحة 
)صم( صالب )من صفيح( اسم جنس »صفيحة« للحجر العريض )منضد( مرصوص 

بعُضه عىل بعٍض.

وَيْصَطفي  الكِراَم  َيْعتاُم  اَلْوَت  ِدَأَرى  اُلَتَشدِّ الفاِحِش  م��اِل  َعِقيَلَة 
)مال(  كريمة  )عقيلة(  وخيصنُّ  خيتار  ويصطفي(  )الكرام  خيتار  يعتام(  الوت  )أرى 

الرجِل )الفاحش( البخيل )التشدد( املمسك اليسء اخللق.

َلْيَلٍة  ُكلَّ  ناِقًصا  َكنًْزا  الَعْيَش  َينَْفِدَأَرى  ْهُر  َوالدَّ ��اُم  اليَّ َتنُْقِص  وما 
ليلة وما تنقص اليام والدهر  خًرا )ناقًصا كل  العيش( هنا احلياة )كنًزا( مدَّ )أرى 

ينفد( َيْفَن ويذهب.

الفتى  َأْخَطَأ  ما  الوَت  إنَّ  بِالَيِدَلَعْمُرَك  وثِنَْياُه  اُلْرَخى  َلَكالطَِّوِل 
)لعمرك( قسم بُعْمرك، أي: حياتك )إن الوت ما أخطأ الفتى( أي: مدة إخطائه له، 
ره عنه )لكالطول( احلبل الطويل كالطَِّيل )الرخى( املرسل )وثنياه( ما تثنّى منه  أي: تأخنُّ

)باليد(.

ْتِفِه  حِلَ َي��ُق��ْدُه  َيْوًما  َيَشْأ  ما  متى  َينَْقِد70 النيَِّة  َحْبِل  ف  َي��ُك  وم��ْن 
)متى ما يشأ( ُيِرْد )يوًما يقده حلتفه( موته )ومن يك ف حبل النية ينقد( ُيعِط الَقْود.

مالِ�ًكا  �ي  َعمِّ َواْب�َن  َأراِن  يل  وَيْبُعِدف�م  َعنِّي  َينَْأ  ِمنُْه  َأْدُن  متى 
يبعد  ينأ(  )منه  أقرب  أدن(  )متى  ب  تعجنُّ استفهام  مالًكا(  عمي  وابن  أران  يل  )فم 

)عني ويبعد( عطف تفسري أو مرادف.
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َيُلوُمني  ع��لَم  َأْدري  وما  َأعَبِدَيُلوُم  ْبُن  ُقْرُط  احَليِّ  ف  لمني  كم 
)يلوم( يعذلني )وما أدري علم يلومني كم لمني ف احلي قرط بن أعبد( رجل من 

قوم طرفة.

َطَلْبُت�ُه  َخ�رْيٍ  ُكلِّ  ِم�ْن  ُمْلَحِدوأْيَأَس�ني  َظْهِر  عل  َوَضْعناُه  ا  كأنَّ
املطلوب  أي:  )كأنا وضعناه(  منه  قنّطني )من كل خري طلبته( رجوته  )وأيأسني( 

)عل( يف )ظهر( قرٍب )ملحد( جمعوٍل له اللحُد، وهو شقٌّ يف جهة القبلة من القرب.

أنَّن�ي  َغ�رْيَ  ُقْلُت�ُه  ٍء  َشْ َغ�رْيِ  َمْعَبِدع�ل  َحُوَلَة  ُأْغِفْل  َفَلْم  َنَشْدُت 
)عل غري شء قلته( جنيته بالقول )غري أنني نشدت( طلبت )فلم أغفل حولة معبد( 

احلمولة: اإلبل التي تستطيع أن حيمل عليها.

ه  إنَّ َك  وَج���دِّ بِالُقْرَبى  ْب��ُت  َأْشَهِدَوَق��رَّ لِلنَّكِيَثِة  َعْهٌد  َي��ُك  متى 

)وقربت( توسلت )بالقربى( القرابة )وجدك( بختك وحظك )إنني متى يك( جيعل 

)عهد( أمر )للنكيثة( األمر العظيم الذي ُيبلِّغ الناس أقص اهلمِّ )أشهد( أحرُضه.

ُحاِتا  ِمْن  َأُك��ْن  لِْلُجلَّ  ُأْدَع  َأْجَهِدوإْن  بِاجَلْهِد  الَْع��داُء  يْأتَِك  وإْن 
)وإن أدع للجل( بالضم والقرص: األمر العظيم، وهو تأنيث األجّل، كاجلَاّلء بالفتح 
واملد )أكن من حاتا( القائمني بأمرها )وإن يأتك العداء باجلهد( الشدة )أجهد( أجتهد 

معك.

َيْقِذُفوا بِالَقْذِع ِعْرَضَك َأْسِقِهْم  ِدوإْن  التََّهدُّ َقْبَل  اَلْوِت  ِحَياِض  بَِكْأِس 
منك  والذم  املدح  موضع  )عرضك(  القبيح  اللفظ  )بالقذع(  يرموا  يقذفوا(  )وإن 

)أسقهم بكأس( رشب )حياض( مجع حوض )الوت قبل التهدد( التخويف هلم.
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وَكُمْحِدٍث  َأْحَدْثُتُه  َح��َدٍث  وَمْطَرِديبل  كاِة  بِالشَّ وَقْذف  ِهجائي 
)كمحدث  أنا  )و(  أطرأته  )أحدثته(  إساءة عليه  مني وال  إبداء جرم  )بل حدث( 
هجائي( عيبي منه واقع )وقذف( سبي )بالشكاة( الشكوى مني )ومطردي( طردي أو 

جعله إياي طريًدا.

ُه  َغ��رْيَ ُهَو  اْم��َرًأ  َم��ْولَي  كاَن  َغِديفَلْو  لَْن��َظ��َرن  أْو  َك��ْرب  َج  َل��َف��رَّ
رين، يقال:  )فلو كان مولي امرًأ هو غريه لفرج( كشف )كرب أو لنظرن غدي( أخَّ

ره حتى يفيق. أنظره غَدُه، أي: أخَّ

خانِقي  ُهَو  اْم��ُرٌؤ  َم��ْولَي  وَلكِنَّ  ُمْفَتِد80 أنا  َأْو  والتَّْسآِل  ْكِر  الشُّ عل 
)ولكن مولي امرؤ هو خانقي( مضيٌِّق عيلَّ )عل الشكر( له أو للناس )والتسآل( كثرة 

السؤال له أو للناس )أو أنا مفتد( أي: أو عىل االفتداء منه، أي: التخليص لنفيس منه.

َمضاَضًة  َأَشدُّ  الُقْرَبى  َذِوي  اُلَهنَِّدوُظْلُم  احُلساِم  َوْقِع  ِمْن  الَقْلِب  عل 
ا )عل  )وظلم ذوي( أصحاب )القربى( القرابة )أشد( أصعب )مضاضة( أمَلًا وَحرًّ

القلب من وقع( رضب )احلسام( السيف القاطع )الهند( املطبوع باهلند.

شاكٌر  لَك  إنَّني  وُخْلقي  َغِدَف��َذْرن  َضْ عند  نائًيا  َبْيتي  َحلَّ  َوَل��ْو 
نزل  حل(  ولو  شاكر  لك  )إنني  وسجيتي  طبيعتي  )وخلقي(  سبييل  خلِّ  )فذرن( 

ة بأرض غطفان. )بيتي( حال كوين )نائًيا( بعيًدا )عند ضغد( جبل أو َحرَّ

خالٍد  بَن  َقْيَس  ُكنُْت  َربِّ  شاَء  َمْرَثِدفَلْو  بَن  َعْمَرو  ُكنُْت  َربِّ  شاَء  وَلْو 
)فلو شاء رب كنت قيس بن خالد( بن عبد اهلل: من بني شيبان )ولو شاء رب كنت 
عمرو بن مرثد( عم طرفة، وهو وقيٌس من ساداِت العرِب، مشهوراِن بوفوِر املاِل ونجابِة 

األوالِد.
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ه قوَله هذا َأَمر به فأتاه فقال له: أما الولد فاهلل يعطيكهم، وأما املال فال  وملا سمع عمنُّ
تربح حتى تكون أوسَطنا حااًل، وأمر بنيه السبعة أنَّ كلَّ واحٍد منهم يعطيه عرًشا، وثالثًة 

من بني عمه بذلك أيًضا، وأعطاه هو عرشين.

وزارن  كثرٍي  م��اٍل  ذا  ِدفأصبْحُت  َب��نُ��وَن كِ����راٌم س���ادٌة لُِ��َس��وَّ
)فأصبحت( رصت )ذا مال كثري وزارن( أتاين شوًقا )بنون كرام سادة لسود( يعني 

نفسه، كقوهلم: رشيٌف لرشيٍف.

ُب الَّ�ذي َتْعِرُفوَنُه  ْ ُجُل ال��َّ ِدأن�ا الرَّ اُلَتَوقِّ احَليَِّة  َك���َرْأِس  ِخَشاٌش 
يف  ماٍض  خشاش(  تعرفونه  )الذي  املتوقد  اللحم  اخلفيف  ال�ب(  الرجل  )أنا 

األموِر جريٌء عىل املخاطر )كرأس احلية التوقد( الذكي كثري احلركة.

بِطاَن�ًة  َكْش�حي  َينَْف�كُّ  ل  ُمَهنَِّدفآَلْي�ُت  ْفَرَتْيِ  الشَّ َرِقيِق  لَِعْضٍب 
نقيض  البطانة:  )بطانة(  يزال )كشحي( خارصيت  ينفك( ال  أقسمت )ل  )فآليت( 

ين )مهند( مطبوع باهلند. الظِّهارة )لعضب( سيف قاطع )رقيق الشفرتي( احلَدَّ

ب�ه  ا  ُمنَْت�ِصً ُقْم�ُت  م�ا  إذا  بِِمْعَضِدُحس�اٍم  ليس  الَبْدُء  ِمنُْه  الَعْوَد  كفى 
ا )به كفى( أغنى عن )العود( الرجوع )منه( أي:  )حسام إذا ما قمت منتًصا( مقتصًّ
السيف )البدء( الرضبة األوىل )ليس بمعضد( ليس بممتَهٍن يف قطع األشجار، من عضد 

كرضب إذا قطع.

يَب�ٍة  َضِ ع�ن  َينَْثن�ي  ل  ثَِق�ٍة  َقِديأخ�ي  حاِجُزُه  قال  َمْهًل  قيل  إذا 
)ضيبة(  أجل  من  )عن(  ويلتوي  ينرصف  ينثني(  )ل  برضبه  يوثق  ثقة(  )أخي 

مرضوبة )إذا قيل مهًل( ِرْفًقا )قال حاجزه( مقبضه أو آِخُذه )قدي( كفاين.



68

وَجْدَتني  لَح  السِّ الَقْوُم  اْبَتَدَر  َي��ِديإذا  بِقائِِمِه  َب��لَّ��ْت  إذا  َمنِيًعا 
)إذا ابتدر( استبق )القوم السلح وجدتني منيًعا( حصينًا )إذا بلت( ظِفرْت، من َبلَّ  

كفرح: ظِفر )بقائمه يدي( القائم والقائمة مقبضه.

مافتي  أث��اَر  قد  ُه��ُج��وٍد  َوَب���ْرٍك  ِد90 َن��وادَي��ا أْم��� بِ��َع��ْض��ٍب ُمَ���رَّ
)و( رّب )برك( مجاعة اإلبل الباركة. قال ابن مالك:

َبممممْرُك الممِغممامد ممموضممٌع وبِمممْرُكمجمماعممُة اإلْبممممِل وصممممْدٌر َبمممْرُك
مجممُع َبممريممٍك واحمممُد األرطممماِبآَخممممُر بممالممَيممَمممِن لممكممن ُبمممْرُك

أوائلها  )نواديا(  إياي  خوفها  )مافتي(  وحرك  هيج  أثار(  )قد  كهجوع  نِياٍم  )هجود( 
وسوابقها، حال كوين )أم� بعضب( سيف قاطع )مرد( مسلول من ِغمده.

ُجلَل�ٌة  َخْي�ٍف  ذاُت  كه�اٌة  ْت  َيَلنَْدِدفَم�رَّ كالَوبِيِل  َشْيٍخ  َعِقيَلُة 
ع، جيمع عىل أخياف  )فمرت( يب ناقة )كهاة( ضخمة ناعمة )ذات خيف( ِجلد رَضْ

)جللة( عظيمة، قال يف املثلث:
كممام اسممتمموى الممِغممطمماء واجِلمممالُلعممظمممممٌة راَدفممممهمممما اجلممممالُل
َي اجلمملمميممُل واجلُممممالُل تممسممويممَة احلممبمميممب واحلُمممبممماِبوُسممممموِّ

قة )يلندد(  )عقيلة( كريمة )شيخ( رجل كبري )كالوبيل( العصا الضخمة يف الُيبس والدِّ
: الشديد اخلصومة. اليلندد واأللندد واأللدنُّ

الَوظِي�ُف وَس�اُقَها  َت�رَّ  بُِمْؤيِِديق�وُل وق�د  َأَتْيَت  قد  أْن  َتَرى  أَلْسَت 
الساق  مقدم  )الوظيف(  وانفصل  بان  والطاء:  بالتاء  تر(  )قد  أنه  احلال  و(  )يقول 
)وساقها( ما بني ُرْصغها وركبتها )ألست ترى أن قد أتيت ب�(مأمٍر )مؤيد( األمر املؤيد 

هو: الداهية الشديدة.
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بِش�اِرٍب  َت�َرْوَن  م�اذا  أل  ِدوق�ال  ُمَتَعمِّ َب��ْغ��ُي��ُه  علينا  َش��ِدي��ٍد 
)متعمد(  ظلام  إبلنا  عقره  بغيه(  علينا  )شديد  مخًرا  بشارب(  ترون  ماذا  أل  )وقال 

قاصٍد ُمريد.

له  َن��ْف��ُع��ه��ا  إنَّ���م  َذروُه  َي��ْزَدِدوق���ال  ِك  ال��َ�ْ ق��اِصَ  وا  َتُكفُّ وإل 
)وقال( الشيخ أيًضا للحارضين )ذروه( اتركوه )إنم نفعها( أي: الناقة )له وإل تكفوا( 

وا وتنعوا )قاص( بعيد ونائي )ال�ك( مجاعة اإلبل الرُبُوك )يزدد( يف عقرها. تردنُّ

ُحواَره�ا  َيْمَتلِْل�َن  الم�اُء  َهِدفَظ�لَّ  اُلَ�ْ ِديِف  بِالسَّ َعَلْينَا  وُيْسَعى 
ولدها،  )حوارها(  امَلّلة  يف  يشوين  )يمتللن(  للمملوكة  أمة  مجع  الماء(  )فظل 
واحلوار من اإلبل هو: الولد من حني يولد إىل أن ينفصل عن أمه )ويسعى( يمَشى )علينا 

بالسديف( ِقَطع السنام )ال�هد( الناعم أو املقطع.

َأْهُل�ُه  أن�ا  بِ�م  َفاْنَعْين�ي  ُم�تُّ  َمْعَبِدف�إْن  اْبنََة  يا  اجَلْيَب  َعَ�َّ  وُشقِّي 
اجليب(  الثناء )وشقي ع�  أهله( من  أنا  )بم  فانعيني( شيِّعي خرب مويت  )فإن مت 

طوق القميص )يا ابنة معبد( بنُت أخيه، وقيل: زوجته أو أخته.

�ُه  َهُّ لي�س  َكاْم�ِرٍئ  َعلِين�ي  َتْ وَمْشَهِديول  َغنائي  ُيْغنِي  ول  ي  كَهمِّ
)ول  املعايل  طلب  يف  كهمي(  هه  )ليس  بيننا  تسوي  كامرئ(  تعليني  )ول 
جُمَزَأه )غنائي( كفاءيت  مناَبه وأجزأ   يغني( يكفي، من أغنى فالٌن فالًنا عن األمر: ناب 

)و( ال يشهد )مشهدي( حيرض حمرضي، أي: حضوري.

ي�ٍع إل اَلنَى  ِدَبطِ�يٍء َع�ِن اجُل�لَّ َسِ ُمَلهَّ ج��اِل  ال��رِّ بِ��َأْج��اِع  َذلِ��ي��ٍل 
الذل  وأصل  جبان،  ذليل(  النى  إل  )سيع  العظيم  األمر  اجلل(  عن  )بطيء 
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السهولة، قال تعاىل: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ[ )ب�( عن )أجاع الرجال( مجع 
مُجع، وهو الرضب بجمع الكف، يقال: رضبه بُجْمع كّفه إذا رضبه هبا جمتمعة )ملهد( 

ملكوز مرضوب.

ن  َلَ�َّ جاِل  الرِّ ف  َوْغًل  ُكنُْت  ِدولو  واُلَتَوحِّ الَْصحاِب  ذي  َع��داَوُة 
)ولو كنت وغًل( الوْغُل الداخل يف القوم وليس منهم، ويستعار للئيم اخلسيس )ف 
الرجال ل�ن عداوة( الرجل )ذي( صاحب )الصحاب( اجلامعة واألتباع )والتوحد( 

املنفرد الذي ليس معه غريه.

َجراَءيت  جاَل  الرِّ َعنِّي  َنَفى  َوَلكِْن  وَمْتِِدي100 وِصْدقي  وإْقدامي  عليهم 
)عليهم، وإقدامي( يف  )عني الرجال جراءيت( شجاعتي  ى  )ولكن نفى( طَرد ونحَّ

احلروب )وصدقي( فيها أيًضا )ومتدي( أصيل.

ٍة  بُِغمَّ َع��َ�َّ  َأْم���ِري  ما  َم��ِدَل��َع��ْم��ُرَك  بِ��َ�ْ َع��َ�َّ  َل��ْي��ِ�  َن��اري ول 
)لعمرك( حياتك )ما أمري ع�َّ بغمة( منبِهم خمتلط )ناري ول لي� ع�َّ ب�مد( 

دائم، وهو كناية عن وضوح الرؤية فيام يفعله، فال يطول عليه ليُله، أي: ارتباُكه فيه.

ُم��ع��اَرٌة  إل  ���اُم  اليَّ ما  ِدَل��َع��ْم��ُرَك  فتزوَّ معروفِها  ِمن  اسطْعَت  فم 
)من  ّد ولو بعد حني )فم اسطعت( أطقت  )لعمرك ما اليام إل معارة( عرية سُتَ

معروفها فتزود( اجعله زاًدا.

ِعراكِها  عند  النَّْفَس  َحَبْسُت  ِدوَيْوٍم  والتََّهدُّ َع��ْوراِت��ا  عل  ِحفاًظا 
)و( رّب )يوم حبست النفس( عىل ما تكرهه )عند عراكها( قتاهلا، فالعراك واملعاركة 
القتال، وأصلها من الَعْرك، وهو الدلك )حفاًظا( احلفاُظ: املحافظة عىل ما جتب املحافظة 
د  عليه من ُحُرم )عل عوراتا( مجع عورة: ما جيب صوُنه والذبنُّ عنه )والتهدد( التوعنُّ
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القوم وعىل هتددهم  النفس عىل قتال  ٍر، أي: حبست  والتخويف، فهو عطف عىل مقدَّ
حمافظة... إلخ.

َدى  ُتْرَعِدعل َمْوطٍِن َيَْشى الَفَتى ِعنَْدُه الرَّ الَفرائُِص  فيه  ْك  َتْعَتِ متى 
)عل موطن( مكان يف احلرب )يشى( خياف )الفتى عنده الردى( اهلالك، من َرِدَي 
كفرح )متى تعتك( تزدحم )فيه الفرائص( مجُع فريصة: حلمة يف مرجع الكتف )ترعد( 

تتحرك وتضطرب.

قرينِِه  عن  وَسْل  َتْسأْل  ل  الرِء  َيْقَتِديعِن  ب��اُل��ق��اِرِن  قريٍن  فكلُّ 
)عن الرء( الرجل )ل تسأل وسل عن قرينه( صاحبه )فكل قرين بالقارن يقتدي( 

يتبعه فيام يعمل.

َغِدأرى اَلْوَت أْعداَد النُّفوِس ول أرى  ِمن  اليوَم  أْقرَب  ما  غًدا  َبعيًدا 
)أرى الوت أعداد( مجُع ِعّد للامء املورود الذي له مادة ال تنقطع )النفوس( فكلنُّ 
)أقرب  تعجبية  )ما(  بعد يومك  الذي  اليوم  غًدا(  بعيًدا  أرى  تِرَده )ول  أن  بد  نفٍس ال 

اليوم من غد(.

ِح�واَرُه  َنَظ�ْرُت  َمْضُب�وٍح  ُمِْمِدوَأْصَف�َر  َكفَّ  واْسَتْوَدْعُتُه  النَّاِر  عل 
النار حتى صلب وَيبِس )نظرت(  )أصفر مضبوح( ُجِعل قريًبا من  ِقْدٍح  )و( رّب 
انتظرت )حواره( حماورته، أي: مراجعته احلديث )عل النار واستودعته( أودعته )كف( 
ألنه  بامليرس؛  العرب  تفتخر  وإنام  امليرس،  قداح  يف  الفوز  قليل  املجِمُد:  )ممد(  َرُجٍل 

 

ال يركن إليه إال الّسْمح اجلواد من الرجال، وإنام وصفه باإلمجاد ألنه ال يريد الكسب، 
بل يريد إطعام الفقراء.
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جاهًل  ُكنَْت  ما  اُم  اليَّ لك  ِدَسُتْبِدي  ُت��َزوِّ ل  َم��ْن  بِالْخباِر  وَيْأتِْيَك 
)ستبدي( تظهر )لك اليام ما كنت جاهًل ويأتيك بالخبار من ل تزود( جتعل له 

زاًدا.

له  َتبِْع  ل  َم��ْن  بالخباِر  َمْوِعِدوَيْأتِيَك  َوْق��َت  له  ْب  َت��ْ�ِ ول  َبتاًتا 
)ويأتيك بالخبار من ل تبع( تشت )له بتاًتا( البتات بالفتح، ومجعه َأبِتَّة: متاع املسافر 

وزاده )ول ت�ب له وقت موعد( أَجل.

لئ�ٌم  يَل  ِمْثَله�ا  نف��  لَم  وم�ا  َيِدي110 ملكْت  ما  مثُل  َفْقري  َسدَّ  ول 
ملكت  ما  )مثل  عندي  ما  انعدام  فقري(  سد  ول  لئم  يل  مثلها  نف�  لم  )وما 

يدي(.
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معلقة زهري بن أبي ُسْلمى
ِم  َتَكلَّ َلْ  ِدْم��نَ��ٌة  أْوَف  ُأّم  أِم��ْن  ِم1 فاُلَتَثلَّ اِج  رَّ ال����دَّ بِ��َح��ْوَم��اَن��ِة 

��ا  َك��َأنَّ ْق��َم��َت��ْيِ  بِ��ال��رَّ ��ا  َلَ ِمْعَصِمَوَداٌر  َن��واِشِ  ف  وْشٍم  َمراِجيُع 

ِخْلَفًة  َيْمِشَي  َواآْلراُم  اْلِعُي  ا  َمْجَثِمِبَ ُكلِّ  ِمْن  َينَْهْضَن  َوَأْطلُؤَها 

ًة  ِحجَّ يَن  ِعْشِ َبْعِد  ِمْن  ا  ِبَ ِمَوَقْفُت  التََّوهُّ َبْعَد  اَر  ال��دَّ َعَرْفُت  َفَلًْيا 

ِمْرَجٍل  ِس  ُمَعرَّ ِف  ُسْفًعا  ِمَأَث��اِفَّ  َيَتَثلَّ َلْ  اْلَحْوِض  َكِجْذِم  َوُنْؤًيا 

لَِرْبِعَها  ُقْلُت  اَر  ال��دَّ َعَرْفُت  َواْسَلِمَفَلمَّ  ْبُع  الرَّ ا  َ َأيُّ َصباًحا  اْنِعْم  َأَل 

َظَعائٍِن  ِمْن  َتَرى  َهْل  َخلِيِ�   ْ ُجْرُثِمَتَبصَّ َفْوِق  ِمْن  بِاْلَعْلَياِء  ْلَن  مَّ َتَ

َوَحْزَنُه  َيمٍي  َعْن  الَقناَن  َوُمْ��ِرِمَجَعْلَن  ��لٍّ  ُمِ ِم��ْن  بِاْلَقناِن  َوَك��ْم 

��ٍة  ِمَع��َل��ْوَن بِ��َأْن��َمٍط ِع��َت��اٍق َوكِ��لَّ ال��دَّ ُمَشاكَِهِة  َحَواِشيها  ِوَراٍد 

َمْتنَُه  َيْعُلوَن  وباِن  السُّ ف  ْكَن  َفَورَّ ِم10 اُلَتنَعِّ ال��نَّ��اِع��ِم  َدلُّ  َعَلْيِهنَّ 

بُِسْحَرٍة  َواْسَتَحْرَن  ُبُكوًرا  لِْلَفِمَبَكْرَن  َكاْلَيِد  سِّ  ال��رَّ لِ��َواِدي  َفُهنَّ 

َوَمنَْظٌر  ِديِق  لِلصَّ َمْلًهى  ��ِمَوفِيِهنَّ  َأنِ��ي��ٌق لِ��َع��ِي ال��نَّ��اظِ��ِر اُل��َت��َوسِّ

َمنِْزٍل  ُكلِّ  ف  اْلِعْهِن  ُفَتاَت  ُيَطَِّمَك��َأنَّ  َلْ  اْلَفنَا  َح��بُّ  بِ��ِه  َن��َزْل��َن 

َجَزْعنَُه  ُثمَّ  وباِن  السُّ ِمَن  ُم��َف��أَِّمَظَهْرَن  َقِشيٍب  َقْينِيٍّ  ُك��لِّ  َع��َل 

اُمُه  ِجَ ُزْرًق���ا  اَل��اَء  َوَرْدَن  اُلَتَخيِِّمَفَلمَّ  احَل��اِضِ  ِع��ِ�َّ  َوَضْعَن 

َبْعَدَما  َة  ُمرَّ ْبِن  َغْيِظ  َساِعَيا  ِمَسَعى  بِالدَّ ال��َع��ِش��رَيِة  َب��ْيَ  َم��ا  َل  َت��َب��زَّ
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َحْوَلُه  َطاَف  الَِّذي  بِاْلَبْيِت  َوُجْرُهِمَفَأْقَسْمُت  ُقَرْيٍش  ِمْن  َبنَْوُه  ِرَج��اٌل 

ُوِج��ْدُتَ��ا  يَِّداِن  السَّ َلنِْعَم  ِمَيِمينًا  َوُم��ْ�َ َسِحيٍل  ِمْن  َحاٍل  ُكلِّ  َعَل 

َبْعَدَما  َوُذْب��َي��اَن  َعْبًسا  َمنِْشِمَتَداَرْكُتَم  ِعْطَر  َبْينَُهْم  ��وا  َوَدقُّ َتَفاَنْوا 

َواِسًعا  ْلَم  السِّ ُنْدِرِك  إِْن  ُقْلُتَم  َوَقْد  َنْسَلِم20 اْلَْم��ِر  ِمَن  َوَمْعُروٍف  بِ��َمٍل 

َمْوطٍِن  َخرْيِ  َعَل  ِمنَْها  َوَمْأَثِمَفَأْصَبْحُتَم  ُعُقوٍق  ِمْن  فِيَها  َبِعيَدْيِن 

َها  َوَغرْيِ َمَعدٍّ  ُعْلَيا  ِف  ُيْعَظِمَعظِيَمْيِ  اَلْجِد  ِمَن  َكنًْزا  َيْسَتبِْح  َوَمْن 

تَِلِدُكْم  ِمْن  فِيِهُم  َيِْري  ��ِمَفَأْصَبَح  اُل��َزنَّ إَِف���اِل  ِم��ْن  َشتَّى  َمَغانُِم 

َفَأْصَبَحْت  بِاْلِئَِي  اْلُكُلوُم  ى  بُِمْجِرِمُتَعفَّ فِيَها  َلْيَس  َمْن  ُمَها  ُينَجِّ

َغ��َراَم��ًة  لِ��َق��ْوٍم  َق���ْوٌم  ُمَها  ِمَْجِمُينَجِّ ِم��ْلَء  َبْينَُهْم  ِريُقوا  ُيَ َوَلْ 

ِرَساَلًة  َعنِّي  اْلَْح��َلِف  ُمْبلُِغ  ُمْقَسِمَفَمْن  ُكلَّ  َأْقَسْمُتُم  َهْل  َوُذْبَياَن 

ُنُفوِسُكْم  ِف  َما  اهللَ  َتْكُتُمنَّ  َيْعَلِمَفَل  اهللَ  ُيْكَتِم  َوَمْهَم  لَِيْخَفى 

َخْر  َفُيدَّ اْلكَِتاِب  ِف  َفُيوَضْع  ْر  َفُينَْقِمُيَؤخَّ ْل  ُيَعجَّ َأْو  َساِب  احْلِ لَِيْوِم 

َوُذْقُتُم  َعلِْمُتْم  َما  إِلَّ  احَلْرُب  ِمَوَما  اُلَرجَّ بِاحَلِديِث  َعنَْها  ُهَو  َوَم��ا 

َذِميَمًة  َتْبَعُثوَها  َتْبَعُثوَها  َمَتى  ِم30 َفَتْ�َ ْيُتُموَها  َأْضَ إَِذا  َوَت��ْ�َ 

ا  بِثَِفاِلَ َحى  الرَّ َع��ْرَك  َفُتْتئِِمَفَتْعُرَكُكْم  ُت�نَْتْج  ُثمَّ  كِشاًفا  َوَتْلَقْح 

ُهْم  ُكلُّ َأْش��َأَم  ِغْلَمَن  َلُكْم  َفَتْفطِِمَفُتنْتِْج  ُت��ْرِض��ْع  ُث��مَّ  ع��اٍد  َك��َأْحَ��ِر 

ِلَْهلَِها  ُتِغلُّ  َل  َما  َلُكْم  َوِدْرَه��ِمَفُتْغلِْل  َقِفيٍز  ِمْن  بِاْلِعَراِق  ُقًرى 

َعَلْيِهُم  َجرَّ  احَل��يُّ  َلنِْعَم  َضْمَضِمَلَعْمِري  ْبُن  ُحَصْيُ  ُيَواتِيِهْم  َل  بَِم 
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ُمْسَتكِنٍَّة  َعَل  َكْشًحا  َطَوى  َيَتَجْمَجِمَوكاَن  َوَلْ  َأْب��َداَه��ا  ُه��َو  َف��َل 

َأتَِّقي  ُثمَّ  َحاَجتِي  َسَأْقِ�  ِمَوَق��اَل  ُمْلِجَ َوَرائِ��َي  ِمْن  بَِأْلٍف  ي  َع��ُدوِّ

َكثرَِيًة  ُبُيوًتا  ُي��ْف��ِزْع  َفَلْم  َقْشَعِمَفَشدَّ  ُأمُّ  َرْحَلَها  َأْلَقْت  َحْيُث  َلَدى 

ٍف  ُمَقذِّ َلِح  السِّ َشاكِي  َأَسٍد  ُت��َق��لَّ��ِمَلَدى  َلْ  َأْط���َراُف���ُه  لِ��َب��ٌد  َل���ُه 

بُِظْلِمِه  ُيَعاِقْب  ُيْظَلْم  َمَتى  َيْظلِِمَجِريٍء  بِالظُّْلِم  ُيْبَد  َوإِلَّ  يًعا  َسِ

َرَعْوا َما َرَعْوا ِمْن ظِْمئِِهْم ُثمَّ َأْوَرُدوا  ِم40 َوبِ��ال��دَّ َماِح  بِالرِّ َتِسيُل  ِغ��َمًرا 

َأْص��َدُروا  ُثمَّ  َبْينَُهْم  َمنَاَيا  ْوا  ��ِمَفَقضَّ ُم��َت��َوخَّ ُم��ْس��َت��ْوَب��ٍل  َك���َ�ٍ  إَِل 

ِرَماُحُهْم  َعَلْيِهْم  ْت  َجرَّ َما  ِمَلَعْمُرَك  اُلَثلَّ َقتِيِل  َأْو  َنِيٍك  اْب��ِن  َدَم 

َنْوَفٍل  َدِم  ِف  اَلْوِت  ِف  َشاَرَكْت  ِمَوَل  اُلَحرَّ اْبِن  َوَل  ِمنَْها  َوَه��ٍب  َوَل 

َيْعِقُلوَنُه  َأْصَبُحوا  َأَراُه��ْم  ُمَصتَِّمَفُكلًّ  َأْل��ٍف  َبْعَد  َأْل��ٍف  ُعلَلَة 

َغ��راَم��ًة  لِ��َق��ْوٍم  َق���ْوٍم  إَِل  بَِمْخِرِمُت��َس��اُق  َطالَِعاٍت  َماٍل  َصِحيَحاِت 

َأْمُرُهْم  النَّاَس  َيْعِصُم  ِحَلٍل  يٍّ  بُِمْعَظِمحِلَ َيايِل  اللَّ إِْحَدى  َطَرَقْت  إَِذا 

َوْت��َرُه  ُي��ْدِرُك  اْلَوْتِر  ُذو  َفَل  بُِمْسَلِمكِ��َراٍم  َعَلْيِهْم  اجَلاِن  َوَل  َلَدْيِْم 

َيِعْش  َوَمْن  احَلَياِة  َتَكالِيَف  َيْسَأِمَسئِْمُت  َل��َك  َأَب��ا  َل  َح��ْوًل  َث��َمنِ��َي 

َفَيْهَرِمَرَأْيُت اَلنَاَيا َخْبَط َعْشَواَء َمْن ُتِصْب  ْر  ُيَعمَّ طِْئ  ُتْ َوَم��ْن  ُتِْتُه 

َقْبَلُه  َواْلَْم��ِس  اْلَيْوِم  ِف  َما  َوَأْعَلُم  َعِمي50 َغٍد  ِف  َما  ِعْلِم  َعْن  َوَلكِنَّنِي 

َكثرَِيٍة  ُأُم��وٍر  ِف  ُيَصانِْع  َلْ  بَِمنِْسِمَوَم��ْن  َوُيوَطْأ  بَِأْنَياٍب  ْس  ُي��َ�َّ
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َعِل اَلْعُروَف ِمْن ُدوِن ِعْرِضِه  ُيْشَتِمَوَمْن َيْ ْتَم  الشَّ َيتَِّق  َل  َوَم��ْن  َيِفْرُه 

بَِفْضلِِه  َفَيْبَخْل  َفْضٍل  َذا  َيُك  َوُيْذَمِمَوَمْن  َعنُْه  ُيْسَتْغَن  َقْوِمِه  َعَل 

َقْلُبُه  َد  ُيْ َوَمْن  ُيْذَمْم  َل  ُيوِف  َيَتَجْمَجِمَوَمْن  َل  اْل��ِ�ِّ  ُمْطَمئِنِّ  إَِل 

َيْلَقَها  اَلنِيَِّة  َأْسَباَب  َه��اَب  ِمَوَم��ْن  بُِسلَّ َمِء  السَّ َأْسَباَب  َراَم  َوَل��ْو 

َأْهلِِه  َغرْيِ  ِف  اَلْعُروَف  َعِل  َيْ َوَي��نْ��َدِمَوَمْن  َعَلْيِه  ��ا  َذمًّ َحْ���ُدُه  َيُكْن 

ُه  َفإِنَّ جاِج  الزِّ َأْط��َراَف  َيْعِص  َلْهَذِمَوَمْن  ُكلَّ  َبْت  ُركِّ اْلَعَوايِل  ُيطِيُع 

بِِسلِحِه  َحْوِضِه  َعْن  َيُذْد  َلْ  ُيْظَلِمَوَمْن  النَّاَس  َيْظلِِم  َل  َوَمْن  ْم  ُيَدَّ

َصِديَقُه  ا  َعُدوًّ َيِْسْب  ْب  َيْغَتِ ِمَوَمْن  ُيَكرَّ َل  َنْفَسُه  ْم  ُي��َك��رِّ َلْ  َوَم��ْن 

َخلِيَقٍة  ِمْن  اْمِرٍئ  ِعنَْد  َتُكْن  َوَمْهَم  ُتْعَلِم60 النَّاِس  َعَل  َفى  َتْ ا  َخاَلَ َوإِْن 

َنْفَسُه  النَّاَس  َيْسَتْحِمُل  َيَزْل  ل  ُيْسَأِمَوَمْن  ْهِر  الدَّ ِمَن  َيْوًما  ُيْغنَِها  ول 

ِمَوَكائِْن َتَرى ِمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجٍب  التََّكلُّ ِف  َنْقُصُه  َأْو  ِزَي��اَدُت��ُه 

ُفَؤاُدُه  َونِْصٌف  نِْصٌف  اْلَفَتى  ِملَِساُن  والدَّ اللَّْحِم  ُصوَرُة  إِلَّ  َيْبَق  َفَلْم 

َبْعَدُه  ِحْلَم  َل  ْيِخ  الشَّ َسَفاَه  ُلِمَوإِنَّ  َيْ َفاَهِة  السَّ َبْعَد  اْلَفَتى  َوإِنَّ 

َفُجْدُتُم  َوُعْدَنا  َفَأْعَطْيُتْم  َسَأْلنَا  َسُيْحَرِم65 َيْوًما  التَّْسآَل  ُيْكثِِر  َوَمْن 
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معلقة زهري بن أبي ُسْلمى
مني،  وقال زهري بن أيب ُسلمى ربيعَة بن رياح املزين، وهو أحد الشعراء الثالثة املقدَّ
م عىل صاحبيه، وهم: امرؤ القيس وزهري والنابغة الذبياين. وإنام اخلالف يف أهّيم هو املقدَّ

نشأ زهري يف مزينة حيث برع يف الشعر، وكان يقيم هو وأبوه وولده يف منازل بني 
عبد اهلل بن غطفان باحلاجز من نجد، وهناك أنشأ قصيدته املعلقة يذكر فيها قتل وْرد بن 
حابس العبيس هرَم بن ضمضم املزين، ويمدح فيها هرم بن سنان بن أيب حارثة واحلارث 

 

ابن عوف بن سعد بن ذبيان املزنيَّني، ألهنام احتمال ديته من ماهلام، وصار يكثر بعد ذلك 
من مدح هرم وأبيه سنان حتى عرف بذلك وبمكافآت هرم له مما هو معروف مشهور.

قال يف بحر الطويل معلقته التي مطلعها:

ِم  َتَكلَّ َلْ  ِدْم��نَ��ٌة  أْوَف  ُأّم  أِم��ْن  ِم1 فاُلَتَثلَّ اِج  رَّ ال����دَّ بِ��َح��ْوَم��اَن��ِة 
ما  َمن:  الدِّ ْمنُة واحدة  الدِّ الدمنة )دمنة(  )أم أوف( هذه  ِدَمِن  )من(  الدمنة  )أ( هذه 
سئلت  حني  السؤال  جتب  مل  تكلم(  )ل  والزبل  والرماد  كالبعر  الديار،  آثار  من  اسودَّ 
اج موضع بعينه )فالتثلم(  رَّ )بحومانة الدراج( احلومانة: قطعة من الرمل، وحومانة الدَّ

موضٌع بعينه.

��ا  َك��َأنَّ ْق��َم��َت��ْيِ  بِ��ال��رَّ ��ا  َلَ ِمْعَصِمَوَداٌر  َن��واِشِ  ف  وْشٍم  َمراِجيُع 
املدينة  قرب  إحدامها  تان،  حرَّ والرقمتان:  الروضة،  الرقمة:  بالرقمتي(  لا  )ودار 
ة: األرض ذات احلجارة السود )كأنا مراجيع(  املنورة، واألخرى قرب البرصة، واحلرَّ
د من الوشم )وشم( الوشم: غرز باإلبرة حيشى كحاًل  مجع مرجوع، وهو ما أعيد وجدِّ

أو نِيَلًجا أو نؤوًرا. نظم:
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ُدخمماْن  ااَلّوِل  بِممَكممرْسِ  اْسَتَباْنونِمميممَلممٌج  اْخرِضاُرُه  الوشُم  به  َشْحٍم 
ُسممدوْس  اخممرُض  وطيلساٌن  وَسدوْسوْهممو  قليٌل،  والفتح   ، بالضمِّ
وبِاْلم  جمماَء،  َتْغِلٍب  ِمممْن  َشِمْللِرجٍل  َوَشممْيممبمماَن  تيميًّا  مَفْتِح 
َكَصُبوْر  َسممُدوٍس  َنْجُل  َوَلمممَد واحمممًدا وعممرشيممَن ُذُكممموْروحمماِرٌث 

)ف نواش( مجع نارش أو نارشة لواحد عروق املعصم )معصم( املعصُم: موضع السوار 
من اليد.

ِخْلَفًة  َيْمِشَي  َواآْلراُم  اْلِعُي  ا  َمْجَثِمِبَ ُكلِّ  ِمْن  َينَْهْضَن  َوَأْطلُؤَها 
)با العي( الِعنُي مجع أعني وعيناء: واسعاُت األعني، قال ابن مالك:

األَْعممممنَيِ  ثممم  بالعيناء  األعممنُيِالممعممني  الِعظام  وهممي  إفممراُدهمما، 
اْعُتنِي  َقممِد  عانة  وحممٍش  ألممبممابومُحممُر  أولمممو  قممموم  بجمعها 

)واآلرام( مجع ِريم، وهو الظبي اخلالص البياض )يمشي خلفة( خيلف بعُضها بعًضا، كلام 
[، أي: فإذا مىض  مىض قطيع خلفه اآلخر. قال تعاىل: ]
أحدمها خلفه اآلخر، ومن فاته عمٌل يف أحِدمها تداركه يف اآلخر )وأطلؤها( مجع َطىًل 

للولد الصغري من كلِّ يشء )ينهضن( يقمن )من كل مجثم( مكان جثوم، أي: بروك.

ًة  ِحجَّ يَن  ِعْشِ َبْعِد  ِمْن  ا  ِبَ ِمَوَقْفُت  التََّوهُّ َبْعَد  اَر  ال��دَّ َعَرْفُت  َفَلًْيا 
ُبْطًئا وجهًدا ومشقة )عرفت الدار  )وقفت با من بعد عشين حجة( سنًة )فلًيا( 

بعد التوهم( التفرس وطول التأمل.

ِمْرَجٍل  ِس  ُمَعرَّ ِف  ُسْفًعا  ِمَأَث��اِفَّ  َيَتَثلَّ َلْ  اْلَحْوِض  َكِجْذِم  َوُنْؤًيا 
)أثاف( مجع ُأْثِفيَّة حلجٍر يوضع القدر عليه، وهو بدٌل من »الدار« مفعول »عرفت« 
س:  )سفًعا( سوًدا، مجع أسفع وسفعاء، كأسود وسوداء وزًنا ومعنى )ف معرس( املعرَّ



81

الذي  للمكان  هنا  واستعري  السحر،  وقت  النزول  وهو  التعريس،  وقت  النزول  مكان 

تنصب فيه القدر )مرجل( ِقْدٍر )ونؤًيا( الننُّْؤي: َحِفري جيعل حول البيت َيُردنُّ عنه ماء املطر 

حتى ال هيدمه )كجذم( أصل )الحوض ل يتثلم( مل ينكرس، ألنه ذهب أعاله ومل ينكرس 

ما بقي منه.

لَِرْبِعَها  ُقْلُت  اَر  ال��دَّ َعَرْفُت  َواْسَلِمَفَلمَّ  ْبُع  الرَّ ا  َ َأيُّ َصباًحا  اْنِعْم  َأَل 

َنِعَم  ِمْن  انعم(  )أل  الربيع  زمن  هبا  اإلقامة  موضع  لربعها(  قلت  الدار  عرفت  )فلم 

اهلل  أنعم  أي:  عاء،  الدنُّ بمعنى  أمٌر  وهو  وَوَعَد،  كَوَضَع  َوَعَم  لغة  وفيه  وَحِسَب،  كَفِرَح 

عاء، أي: سلمك اهلل. صباحك )صباًحا( خالف املساء )أيا الربع واسلم( أمٌر بمعنى الدنُّ

َظَعائٍِن  ِمْن  َتَرى  َهْل  َخلِيِ�   ْ ُجْرُثِمَتَبصَّ َفْوِق  ِمْن  بِاْلَعْلَياِء  ْلَن  مَّ َتَ

عىل  هوادجهنَّ  يف  نساٍء  ظعائن(  من  ترى  )هل  صاحبي  يا  )خليِ�(  انظر  )تبص( 

ْعَن )ب�(ماألرِض )العلياء( املرتفعة )من فوق جرثم( موضع، وهو يف  اإلبل )تملن( ترفَّ

األصل مجع جرثمة، ملا اجتمع من التاب يف أصل الشجرة.

َوَحْزَنُه  َيمٍي  َعْن  الَقناَن  َوُمْ��ِرِمَجَعْلَن  ��لٍّ  ُمِ ِم��ْن  بِاْلَقناِن  َوَك��ْم 

)جعلن القنان( الَقناُن: جبٌل لبني أسد )عن يمي وحزنه( احْلَْزُن بالفتِح فالسكوِن: 

ما غلظ واستوى من األرض، واحلَُزن بالضمِّ فالفتِح: ما غلظ وارتفع منها )وكم بالقنان 

ِقَبِل  ِمْن  ِحلٍّ  فهو يف  له عهد،  ليس  ن  بذلك عمَّ كنى  بنسٍك،  حُمرًما  ليس  َمْن  من مل( 

نفِسِه، أو الناُس يف حلٍّ منه لعدِم ُحرمته )ومرم( املتصف باإلحرام بأحد النسكني: احلج 

أو العمرة، أو مها مًعا، كنى بذلك عن األوفياء بعهودهم أو املحتمني لصفاهتم.
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��ٍة  ِمَع��َل��ْوَن بِ��َأْن��َمٍط ِع��َت��اٍق َوكِ��لَّ ال��دَّ ُمَشاكَِهِة  َحَواِشيها  ِوَراٍد 

من  لرضٍب  َنَمط  مجع  )أنمط(  ى  معدًّ ليس  ملا  للتعدية  الباء  )ب�(  ارتفعن  )علون( 

األبسطة جيعل عىل اهلوادج )عتاق( ِكراٍم )وكلة( الكلة ومجعه ِكَلل الست الرقيق )وراد( 

مجع َوْرد لثوب أمحر )حواشيها( جوانبها )مشاكهة( مشاهبة ومشاكلة )الدم(.

َمْتنَُه  َيْعُلوَن  وباِن  السُّ ف  ْكَن  َفَورَّ ِم10 اُلَتنَعِّ ال��نَّ��اِع��ِم  َدلُّ  َعَلْيِهنَّ 

)فوركن( ركبن أوراك اإلبل، أي: مآخرها )ف السوبان( السوبان: األرض املرتفعة، 

)التنعم(  النعمة  ذي  الناعم(  دل  )عليهن  ووسطه  ظهره  متنه(  )يعلون  بعينه  واٍد  وهنا 

املتكلِّفها، أي: النعمة.

بُِس�ْحَرٍة  َواْس�َتَحْرَن  ُبُك�وًرا  لِْلَفِمَبَك�ْرَن  َكاْلَيِد  سِّ  ال��رَّ لِ��َواِدي  َفُهنَّ 

)فهن  الصادق  الفجر  قبل  َن  رِسْ بسحرة(  واستحرن  )بكوًرا  ُبكرًة  َن  رِسْ )بكرن( 

: البئر، ووادي الرسِّ موضع بعينه )كاليد للفم( يف االهتداء إليه،  لوادي الرس( الرسنُّ

كام هتتدي اليد إىل فم صاحبها.

َوَمنَْظ�ٌر  ِدي�ِق  لِلصَّ َمْلًه�ى  ��ِمَوفِيِه�نَّ  َأنِ��ي��ٌق لِ��َع��ِي ال��نَّ��اظِ��ِر اُل��َت��َوسِّ

)وفيهن ملهى( هلو أو حملنُّه )للصديق( العاشق )ومنظر( نظر أو حمله )أنيق( ُمْعِجٌب 

س يف نظره. لناظِرِه )لعي الناظر التوسم( املتفرِّ

َمنِْزٍل  ُكلِّ  ف  اْلِعْهِن  ُفَتاَت  ُيَطَِّمَك��َأنَّ  َلْ  اْلَفنَا  َح��بُّ  بِ��ِه  َن��َزْل��َن 

)كأن فتات( الُفتات: ما ُفتَّ من اليشء )العهن( الصوف أو املصبوغ منه خاصة )ف 

كل منزل( مكاِن نزوٍل )نزلن به حب الفنا( عنب الثعلب )ل يطم( يكرس.
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َجَزْعنَُه  ُثمَّ  وباِن  السُّ ِمَن  ُم��َف��أَِّمَظَهْرَن  َقِشيٍب  َقْينِيٍّ  ُك��لِّ  َع��َل 
)ظهرن( خرجن )من( وادي )السوبان( عرض هلنَّ مرًة أخرى )ثم جزعنه( قطعنه 

ثانًيا. قال ابن مالك:
ِجْزعاخلمممرٍز وقممطممع اجممعممل َجممْزعمما  ادعونه  المموادي  ومنحنى 
اجلُممْزعمما  واذكممممرن  منتهاه  زريممابأو  أصفر  صبغ  اسممم  وهممو 

)عل كل( َقتب أو رحل )قيني( منسوٍب إىل بلقني، وهو حي باليمن تنسب إليه الرحال، 
ع. از )قشيب( جديد )مفأم( موسَّ اد واخلرَّ وكل صانٍع عندهم قنٌي كاحلدَّ

اُمُه  ِجَ ُزْرًق���ا  اَل��اَء  َوَرْدَن  اُلَتَخيِِّمَفَلمَّ  احَل��اِضِ  ِع��ِ�َّ  َوَضْعَن 
)فلم وردن الاء زرًقا( صافية، مجع أزرق، وهو هنا الصايف )جامه( مجع َجم ومجة 
عليه  وأقام  املاء  حرض  الذي  )احلاض(  عصا  مجع  ع�(  )وضعن  املاء  من  اجتمع  ملا 

)التخيم( املتَّخذ خيمة.

َبْعَدَما  َة  ُمرَّ ْبِن  َغْيِظ  َساِعَيا  ِمَسَعى  بِالدَّ ال��َع��ِش��رَيِة  َب��ْيَ  َم��ا  َل  َت��َب��زَّ
)سعى( عمل عماًل حسنًا )ساعيا( يريد هرم بن سنان واحلارث بن عوف )غيظ بن 

م )ما بي العشرية( القبيلة )بالدم(. ق وترصَّ مرة( حي من ذبيان )بعدما تبزل( تشقَّ

َحْوَلُه  َطاَف  الَِّذي  بِاْلَبْيِت  َوُجْرُهِمَفَأْقَسْمُت  ُقَرْيٍش  ِمْن  َبنَْوُه  ِرَج��اٌل 
قريش  من  بنوه  رجال  حوله  طاف  )الذي  الكعبة  )بالبيت(  حلفت  )فأقسمت( 

وجرهم( أمة قديمة كانت أرباب البيت قبل قريش.

ُوِج��ْدُتَ��ا  يَِّداِن  السَّ َلنِْعَم  ِمَيِمينًا  َوُم��ْ�َ َسِحيٍل  ِمْن  َحاٍل  ُكلِّ  َعَل 

)لنعم( فعل وضع إلنشاء املدح عىل سبيل املبالغة )السيدان وجدتا  )يمينًا( حلًفا 
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عل كل حال من سحيل( السحيل يف األصل: اخليط عىل طاقة واحدة، ويكنى به عن 
الرخاء )وم�م( املربم: اخليط عىل طاقتني، ويكنى به عن الشدة.

َبْعَدَما  َوُذْب��َي��اَن  َعْبًسا  َمنِْشِمَتَداَرْكُتَم  ِعْطَر  َبْينَُهْم  ��وا  َوَدقُّ َتَفاَنْوا 
)تداركتم( تالفيتام )عبًسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم( طيٌب شاقنُّ 
الدقِّ مقروٌن بسمِّ ساعٍة، أو امرأة عطَّارة عطرت جيًشا فلم يرجع منه أحد، أو زوجة 
سيد يسار الكواعب، وهو من أقبح الناس، رآها ضحكت منه فقال لصاحبه: قد واهلل 
طيًبا  للحرائِر  فإنَّ  منِّي  اْدُن  فقالت:  ففعل،  الليلة،  ا  ألزورهنَّ موالي،  امرأة  عشقتني 

أشمْمك إياه، فلام دنا منها قطعت أنفه.

َواِسًعا  ْلَم  السِّ ُنْدِرِك  إِْن  ُقْلُتَم  َوَقْد  َنْسَلِم20 اْلَْم��ِر  ِمَن  َوَمْعُروٍف  بِ��َمٍل 
ر ويؤنَّث، وهو الصلح )واسًعا  )وقد قلتم إن ندرك السلم( بالفتح والكرس، ويذكَّ

ب�(مبذل )مال( مملوك )و(إسداء )معروف من المر نسلم( من احلرب.

َمْوطٍِن  َخرْيِ  َعَل  ِمنَْها  َوَمْأَثِمَفَأْصَبْحُتَم  ُعُقوٍق  ِمْن  فِيَها  َبِعيَدْيِن 
)فأصبحتم( رصتا )منها( أي: احلرب، أو قضية الصلح )عل خري موطن( منزلٍة يف 
قلوب الناس )بعيدين فيها من عقوق( قطع رحم، ومنه قوله O: »ل يدخل 

اجلنة عاقٌّ لوالديه« )ومأثم( إثم.

َها  َوَغرْيِ َمَعدٍّ  ُعْلَيا  ِف  ُيْعَظِمَعظِيَمْيِ  اَلْجِد  ِمَن  َكنًْزا  َيْسَتبِْح  َوَمْن 
العرب  قبائل  أي:  )وغريها(  عدنان  بن  )معد(  األعىل  تأنيث  عليا(  ف  )عظيمي 
أو  ككُرم،  عُظم  من  يعظم(  الجد  )من  يستأصله  أو  مباًحا  يتخذه  كنًزا(  يستبح  )ومن 

أعظم كأكرم.
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تَِلِدُكْم  ِمْن  فِيِهُم  َيِْري  ��ِمَفَأْصَبَح  اُل��َزنَّ إَِف���اِل  ِم��ْن  َشتَّى  َمَغانُِم 
)فأصبح يري فيهم من تلدكم( مالكم القديم )مغانم( مجع مغنم للغنيمة كالُغنم 
املزنَّم:  )الزنم(  الصغري  للفصيل  أفيل  مجع  إفال(  )من  للمتفرقات  شتيت  مجع  )شتى( 
تقطع  البعري  أذن  من  قطعة  وهي  بالزنمة،  املعلم  وأصله  اإلبل،  كرام  إليه  ينسب  فحٌل 

وتتك معلقة.

َفَأْصَبَحْت  بِاْلِئَِي  اْلُكُلوُم  ى  بُِمْجِرِمُتَعفَّ فِيَها  َلْيَس  َمْن  ُمَها  ُينَجِّ
)فأصبحت  اإلبل  من  )بالئي(  َكْلم  واحدها  اجلراحات،  )الكلوم(  ُتحى  )تعفى( 
ينجمها( يدفعها نجوًما، أي: أوقاًتا مؤقتة، مجع نجم، فهو اسم ذات قام مقام الظرف 

)من ليس فيها بمجرم( آٍت بُجْرٍم، أي: ذنب.

َغ��َراَم��ًة  لِ��َق��ْوٍم  َق���ْوٌم  ُمَها  ِمَْجِمُينَجِّ ِم��ْلَء  َبْينَُهْم  ِريُقوا  ُيَ َوَلْ 
)ينجمها قوم لقوم غرامة( الغرامة ما يلزم أداؤه من ديٍة وغريها )ول يريقوا( يصبنُّوا 

ويريقوا )بينهم ملء( بالكرس قدر َملء، وبالفتح مصدر مأل )مجم( كأس احلجامة.

ِرَساَلًة  َعنِّي  اْلَْح��َلِف  ُمْبلُِغ  ُمْقَسِمَفَمْن  ُكلَّ  َأْقَسْمُتُم  َهْل  َوُذْبَياَن 
عبس  قتال  عىل  ذبيان  حالفوا  الذين  وطيء  وغطفان  أسٍد  الحلف(  مبلغ  )فمن 

)عني رسالة وذبيان هل( بمعنى قد )أقسمتم( حلفتم )كل مقسم( حلف.

ُنُفوِسُكْم  ِف  َما  اهللَ  َتْكُتُمنَّ  َيْعَلِمَفَل  اهللَ  ُيْكَتِم  َوَمْهَم  لَِيْخَفى 
)فل تكتمن اهلل( أي: عن اهلل )ما ف نفوسكم ليخفى( كريىض: مل يظهر )ومهم يكتم 

اهلل( أي: عن اهلل )يعلم(.

َخْر  َفُيدَّ اْلكَِتاِب  ِف  َفُيوَضْع  ْر  َفُينَْقِمُيَؤخَّ ْل  ُيَعجَّ َأْو  َساِب  احْلِ لَِيْوِم 
)يؤخر( أي: عقابه ويرقم )فيوضع ف الكتاب( ما يكتب فيه، وهو يف األصل مصدر 
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احلساب  قبل  يعجل(  )أو  القيامة  يوم  أسامء  من  احلساب(  )ليوم  حيفظ  )فيدخر(  كتب 
)فينقم( أي: ُينتقم من صاحبه، فال مفر من أحد األمرين.

َوُذْقُتُم  َعلِْمُتْم  َما  إِلَّ  احَلْرُب  ِمَوَما  اُلَرجَّ بِاحَلِديِث  َعنَْها  ُهَو  َوَم��ا 
)وما احلرب( القتال والتباعد )إل ما علمتم( أي: علمتموها وجربتموها )وذقتم( 
ثكم به )عنها باحلديث( اخلرب )الرجم(  رضرها )وما هو( أي: األمر والشأن الذي أحدِّ

م من احلديث: املقول فيه بطريق الظن ال عن حتقيق. املرجَّ

َذِميَم�ًة  َتْبَعُثوَه�ا  َت�ْب�َعُثوَه�ا  َم�َت��ى  ِم30 َفَت�ْ�َ ْيُتُموَه�ا  َأْضَ إَِذا  َوَت�ْ�َ 
)متى تبعثوها( تثريوها وحتركوها )تبعثوها( حال كوهنا )ذميمة( مذموًما عليها من 
دتوها عىل الرضاوة  هييجها ويدعو هلا )وت�( تشتد وتستعر نارها )إذا أضيتموها( عوَّ

َمت. ومحلتموها عليها )فت�م( تلتهب، من رضمت إذا التهبت كأرضمت وترضَّ

ا  بِثَِفاِلَ َحى  الرَّ َع��ْرَك  َفُتْتئِِمَفَتْعُرَكُكْم  ُت�نَْتْج  ُثمَّ  كِشاًفا  َوَتْلَقْح 
)فتعرككم( تدلككم )عرك( دلك )الرحى( آلة الطحن املعروفة )ب�( الباء بمعنى مع 
)ثفالا( ما يوضع حتتها ليقع عليه الطحني )وتلقح( حتمل ولدها يف بطنها )كشاًفا( لقحت 
الناقة كشاًفا: إذا لقحت يف أثر الوالدة، ويقال: لقحت النعجة كشاًفا أيًضا إذا ولدت يف 
السنة مرتني )ثم تنتج( اإلنتاج: أن تلد عندك الناقة أو غريها، يقال: أنتجت الناقة إنتاًجا 

إذا ولدت عندي، ونتجت هي تنتج نتاًجا )فتتئم( اإلتئام: أن تلد احلامل ولدين.

ُهْم  ُكلُّ َأْش��َأَم  ِغْلَمَن  َلُكْم  َفَتْفطِِمَفُتنْتِْج  ُت��ْرِض��ْع  ُث��مَّ  ع��اٍد  َك��َأْحَ��ِر 
)فتنتج لكم غلمن( أبناء شؤم ورش )أشأم( أفعل من الشؤم، وهو ضد اليمن )كلهم( 
 ،S يف الشؤم )كأحر عاد( أراد أمحر ثمود قدار بن سالف أو سالفة عاقر ناقة صالح

وأراد ثمود أو ألن ثمود من عاد.
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نظم:
َوَضممّمْ  َوبِممَتممْحممِريممٍك  َتنْيِ  ُضّمْبَِضمَّ َثُموَد  َثا  اْلُيرْسِ  ِضدنُّ  اْلُعرْسُ 

)ثم ترضع( الغلامن املشؤومني )فتفطم�(مهم فيصريون بذلك أبناء شؤم.

ِلَْهلَِه�ا  ُتِغ�لُّ  َل  َم�ا  َلُك�ْم  َوِدْرَه��ِمَفُتْغلِ�ْل  َقِفيٍز  ِمْن  بِاْلِعَراِق  ُقًرى 
م  )فتغلل لكم ما ل تغل( ترفع لكم وخترج من الغلة الكثرية، وهذا عىل سبيل التهكنُّ
والسخرية، وإال فاألمر بالعكس )لهلها قرى( مجع قرية للبيوت املجتمعة )بالعراق( 

البلد املعروف )من قفيز( املعيار املعروف )ودرهم( معروف.

َعَلْيِهُم  َجرَّ  احَل��يُّ  َلنِْعَم  َضْمَضِمَلَعْمِري  ْبُن  ُحَصْيُ  ُيَواتِيِهْم  َل  بَِم 
)لعمري( قسم بعمري، أي: حيايت )لنعم احلي جر( جنى، من اجلريرة، وهي اجلناية 
)عليهم بم ل يواتيهم( يوافقهم من قتِلِه لِرجٍل من عبس بعد اتفاق القبيلتني عىل الصلح 
«، وهو من بني مرة، وكان أبى أن يدخل الصلح  )حصي بن ضمضم( هو فاعل »جرَّ

لقتل أخيه َوْرٌد حتى يقتّص.

ُمْسَتكِنٍَّة  َعَل  َكْشًحا  َطَوى  َيَتَجْمَجِمَوكاَن  َوَلْ  َأْب��َداَه��ا  ُه��َو  َف��َل 
)وكان طوى كشًحا( الكشح: اخلارصة، أي: منقطع األضالع )عل( فعلة )مستكنة( 

مستتة )فل هو أبداها( أظهرها )ول يتجمجم( يتدد فيها.

ِق�ي  َأتَّ ِمَوَق�اَل َس�َأْقِ� َحاَجتِ�ي ُث�مَّ  ُمْلِجَ َوَرائِ��َي  ِمْن  بَِأْلٍف  ي  َع��ُدوِّ
)وقال سأق� حاجتي( من َقْتل قاتل أخي أو قتل كفٍء له )ثم أتقي( أجعلهم وقاية 
دون ما أكرهه )عدوي بألف( من الرجال واخليل )من ورائي ملجم( بصيغة اسم الفاعل 
صفة للراكب عىل فرسه امللجم له، أو صيغة اسم املفعول صفة للفرس الذي وضع يف 

فمه اللجام.
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َكثِ�رَيًة  ُبُيوًت�ا  ُيْف�ِزْع  َفَل�ْم  َقْشَعِمَفَش�دَّ  ُأمُّ  َرْحَلَها  َأْلَقْت  َحْيُث  َلَدى 
ع بحملته  ف ويروِّ )فشد( محل بقوٍة عىل الرجل الذي قتله ِمْن عبس )فلم يفزع( خيوِّ
ألقت رحلها(  )حيث  لقتل غريه )لدى( عند  ض  يتعرَّ مل  )بيوًتا كثريًة( ألنه  القتيل  عىل 
من  كل  عىل  جنس  علم  قشعم  أم  قشعم(  )أم  نزوهلا  عند  فألقته  نزلت  فكأهنا  انتهت، 

احلرب، والداهية، واملنية، والعنكبوت، وقرية النمل، واملراد به هنا احلرب.

ٍف  ُمَقذِّ َلِح  السِّ َشاكِي  َأَسٍد  ُت��َق��لَّ��ِمَلَدى  َلْ  َأْط���َراُف���ُه  لِ��َب��ٌد  َل���ُه 
ث عنه بام فعل )شاكي( حديد ماض، وقوي كثري  )لدى أسد( يريد ُحصينًا املحدَّ
لبدة  مجع  لبد(  )له  املخاطر  يف  نفسه  إقحامه  أي:  القذف،  يف  مبالغة  مقذف(  )السلح 

للشعر الكثري املتاكب بني كتفيه )أطرافه( أظافره )ل تقلم( تقّص.

بُِظْلِمِه  ُيَعاِقْب  ُيْظَلْم  َمَتى  َيْظلِِمَجِريٍء  بِالظُّْلِم  ُيْبَد  َوإِلَّ  يًعا  َسِ
يعاقب  يظلم  )متى  األمور  عىل  واإلقدام  الشجاعة  أي:  اجلرأة،  شديد  )جريء( 

بظلمه سيًعا( عاجال )وإل يبد بالظلم يظلم( كيرضب.

َرَعْوا َما َرَعْوا ِمْن ظِْمئِِهْم ُثمَّ َأْوَرُدوا  ِم40 َوبِ��ال��دَّ َماِح  بِالرِّ َتِسيُل  ِغ��َمًرا 
ظمئهم(  )من  مدة  احلرب  لتك  استعارة  وهو  مدة،  إبلهم  أرعوا  رعوا(  ما  )رعوا 
الظمء: ما بني الوردين )ثم أوردوا غمًرا( مجع َغْمر للامء الكثري، وهو استعارة لرجوعهم 

إىل احلرب. قال ابن مالك:
َواْلِغْمُرَممممماٌء َكممثِممرٌي َوَظمممممماَلٌم َغممْمممُر  َمممْصممَدٌر  َغممَمممْرَت  َوِمممْن 
َواْلُغْمُر  َعَطٌش  َوَأْيممًضمما  اْجتِنَاِبِحْقٌد  َذا  لِلتَّْجِريِب  َكمماَن  َمْن 

الرماح  من  فيها  يسيل  الذي  وكأن  كثري،  َغْمر  احلرب  فكأن  وبالدم(  بالرماح  )تسيل 
والدماء ماء جاٍر من هذا الغمر.
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َأْص��َدُروا  ُثمَّ  َبْينَُهْم  َمنَاَيا  ْوا  ��ِمَفَقضَّ ُم��َت��َوخَّ ُم��ْس��َت��ْوَب��ٍل  َك���َ�ٍ  إَِل 
ثم أصدروا( عنها،  )بينهم  منية، وهي املوت  )منايا( مجع  أتنُّوا وأحكموا  )فقضوا( 
من أصدر ضد أورد )إل ك�( الكأل: الرطب من النبات، كنى بذلك عن رجوعهم من 
يسء  )مستوبل(  املرعى  إىل  املاء  من  اإلبل  تصدر  كام  جديٍد،  من  هلا  لالستعداد  احلرب 
م الطعاَم وجده غري حممود وال طيب. العاقبة )متوخم( وخيم العاقبة، من استوبل وتوخَّ

ِرَماُحُهْم  َعَلْيِهْم  ْت  َجرَّ َما  ِمَلَعْمُرَك  اُلَثلَّ َقتِيِل  َأْو  َنِيٍك  اْب��ِن  َدَم 
)عليهم رماحهم دم ابن نيك أو قتيل الثلم(  )لعمرك( حياتك )ما جرت( جنت 
وكذلك نوفل ووهب كلنُّ هؤالء عقلهم هرم واحلارث، وليس عليهم منهم أي جناية، 

ولكن من أجل إطفاء الفتنة.

َنْوَفٍل  َدِم  ِف  اَلْوِت  ِف  َشاَرَكْت  ِمَوَل  اُلَحرَّ اْبِن  َوَل  ِمنَْها  َوَه��ٍب  َوَل 
)ول شاركت( يعني الرماح )ف الوت ف دم نوفل ول وهب( سبق الكالم عليهام، 
ك »وهب« رضورة )منها ول ابن الحرم( بمهملتني، أو مهملة فمعجمة، أو عكسها،  وُحرِّ

وكل املعقولني عبسيون.

َيْعِقُلوَنُه  َأْصَبُحوا  َأَراُه��ْم  ُمَصتَِّمَفُكلًّ  َأْل��ٍف  َبْعَد  َأْل��ٍف  ُعلَلَة 
السفك  عن  للدم  حبًسا  أي:  عقاًل،  عنه  يغرمون  يعقلونه(  أصبحوا  أراهم  )فكًل 
، يقال: َرُجٌل َصَتٌم، أي:  )عللة( الُعالَلة: اليشء بعد اليشء )ألف بعد ألف مصتم( تامٍّ

. تامٌّ

َغ��راَم��ًة  لِ��َق��ْوٍم  َق���ْوٍم  إَِل  بَِمْخِرِمُت��َس��اُق  َطالَِعاٍت  َماٍل  َصِحيَحاِت 
)تساق إل قوم لقوم غرامة( يغرمها السائق إىل املسوق له )صحيحات مال( ليس 
فيها ِعَدة وال مطل، يقال: ماٌل صحيٌح إذا كان وَصل ال عن مطل وال عدة )طالعات 



90

فلم يشعروا حتى تطلع عليهم  فيه، أي:  أنف اجلبل والطريق  املخرم: منقطع   بمخرم( 
بال أمر منهم.

َأْمُرُهْم  النَّاَس  َيْعِصُم  ِحَلٍل  يٍّ  بُِمْعَظِمحِلَ َيايِل  اللَّ إِْحَدى  َطَرَقْت  إَِذا 
)حلي حلل( نازلني، مجع حالٍّ كصاحب وِصحاب، أو مجع ِحلَّة للبيوت املجتمعة 
لياًل،  اإلتيان  الطروق  وأصل  َأَتْت،  طرقت(  إذا  أمرهم  )الناس  ويمنع  حيفظ  )يعصم( 

ع فيه )إحدى( عظيمة )الليايل بمعظم( أمر عظيم. وتوسِّ

َوْت��َرُه  ُي��ْدِرُك  اْلَوْتِر  ُذو  َفَل  بُِمْسَلِمكِ��َراٍم  َعَلْيِهْم  اجَلاِن  َوَل  َلَدْيِْم 
ة: الثَّْأر، كالعدة والوعد، وأصل الوتر  َ )كرام( مجع كريم )فل ذو الوتر( الَوْتُر والتِّ
أنه ضدنُّ الشفع نقل إىل هذا املعنى ألن الواتر أفرد املوتور عن قرينه بقتله إياه )يدرك وتره( 
ثأره )لديم( عندهم )ول اجلان( املجرم كاجلارم، أي: اآليت بجريمة )عليهم بمسلم( 

متوك اإلعانة عىل خصمه، فهو من اإلسالم بمعنى التك.

َيِعْش  َوَمْن  احَلَياِة  َتَكالِيَف  َيْسَأِمَسئِْمُت  َل��َك  َأَب��ا  َل  َح��ْوًل  َث��َمنِ��َي 
)سئمت( مللت وكرهت )تكاليف( مشاق وأتعاب )احلياة ومن يعش ثمني حوًل( 
سنة )ل أبا لك( أصلها أهنا كلمة تقوهلا العرب حتتمل املدح والذم، أي: ال أب يشبه أباك 

يف الفضل، أو ال أًبا لك أصال )يسأم( يملل.

َفَيْهَرِمَرَأْيُت اَلنَاَيا َخْبَط َعْشَواَء َمْن ُتِصْب  ْر  ُيَعمَّ طِْئ  ُتْ َوَم��ْن  ُتِْتُه 
)رأيت النايا( ختبط أي: ترضب )خبط( رْضَب ناقة )عشواء( تأنيث األعشى للذي 
الضاللة  تاه يف  إذا  املثل: »فالٌن خابط خبَط عشواء«  لياًل لضعف برصه، ويف  ال يبرص 
كالناقة العمياء )من تصب تته( تقتله )ومن تطئ يعمر( يمد يف عمره )فيهرم( يبلغ سنَّ 

ة الكرب. اهلرم، وهو شدَّ
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َقْبَلُه  َواْلَْم��ِس  اْلَيْوِم  ِف  َما  َوَأْعَلُم  َعِمي50 َغٍد  ِف  َما  ِعْلِم  َعْن  َوَلكِنَّنِي 
)وأعلم( أعرف )ما ف اليوم( احلارض، أي: الذي مىض منه )والمس قبله ولكنني 

عن علم ما ف غد عمي( ألنه غيٌب ال يعلمه إال اهلل.

َكثِ�رَيٍة  ُأُم�وٍر  ِف  ُيَصانِ�ْع  َلْ  بَِمنِْسِمَوَم�ْن  َوُيوَطْأ  بَِأْنَياٍب  ْس  ُي��َ�َّ
حياته  شؤون  من  كثرية(  أمور  )ف  وُيداِرهم  هبم  يتفَّق  أي:  الناَس،  يصانع(  ل  )ومن 
س، أي: ُيْمَضغ بالرضس وُيعض )بأنياب(  )ي�س( أي: يقهر ويذلل، وربام قتل كالذي يرضَّ

باعَية والرضس )ويوطأ بمنسم( املنسم للبعري كالسنبك للفرس. مجع ناب ما بني الرَّ

َعِل اَلْعُروَف ِمْن ُدوِن ِعْرِضِه  ُيْشَتِمَوَمْن َيْ ْتَم  الشَّ َيتَِّق  َل  َوَم��ْن  َيِفْرُه 
)ومن يعل العروف( اإلحسان )من دون عرضه( موضع املدح والذم منه )يفره( 
يتممه ويكثره )ومن ل يتق( حيذر بجعله وقاية دونه )الشتم( الذمَّ والعيب )يشتم( يذمَّ 

وُيَعْب.

بَِفْضلِِه  َفَيْبَخْل  َفْضٍل  َذا  َيُك  َوُيْذَمِمَوَمْن  َعنُْه  ُيْسَتْغَن  َقْوِمِه  َعَل 
)ومن يك ذا فضل( زيادة يف املال وغريه )فيبخل بفضله( زيادته )عل قومه يستغن 

عنه ويذمم( ألن الناس ال يلجؤون بحاجتهم إال ملن عرفوا قضاءه إياها.

َقْلُبُه  َد  ُيْ َوَمْن  ُيْذَمْم  َل  ُيوِف  َيَتَجْمَجِمَوَمْن  َل  اْل��ِ�ِّ  ُمْطَمئِنِّ  إَِل 
)ومن يوف( بالعهد إذا عاهد )ل يذمم( بل يمدح )ومن يد( ُيَسْق وُيْرشْد )قلبه إل 

د. مطمئن( أي: ما يطمأننُّ إليه منه )ال�( اخلري والصالح )ل يتجمجم( يتدَّ

َيْلَقَها  اَلنِيَِّة  َأْسَباَب  َه��اَب  ِمَوَم��ْن  بُِسلَّ َمِء  السَّ َأْسَباَب  َراَم  َوَل��ْو 
طلب  رام(  ولو  )يلقها  إليها  املؤدية  النية(  )أسباب  وحذر  خاف  هاب(  )ومن 

)أسباب( أبواب )السمء بسلم( مرقاة يرقى عليها حتى يوصل إىل املطلوب.
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َأْهلِِه  َغرْيِ  ِف  اَلْعُروَف  َعِل  َيْ َوَي��نْ��َدِمَوَمْن  َعَلْيِه  ��ا  َذمًّ َحْ���ُدُه  َيُكْن 
من  أي:  املعروف،  أي:  أهله(  غري  )ف  والصلة  اخلري  العروف(  يعل   )ومن 
ه )يكن حده ذًما عليه( من طرف من أحسن إليه للؤمه وعدم شكر نعم الناس  ال يستحقنُّ

عليه )ويندم( يأسف وحيزن عىل ما وضع من معروف يف غري حمله.

ُه  َفإِنَّ جاِج  الزِّ َأْط��َراَف  َيْعِص  َلْهَذِمَوَمْن  ُكلَّ  َبْت  ُركِّ اْلَعَوايِل  ُيطِيُع 
)ومن يعص أطراف( رؤوس )الزجاج( مجع ُزجٍّ حلديدة ركبت يف أسفل الرمح، وهذا 
)العوايل( مجع عالية ملا ييل السنان من الرمح،  كناية عن رفض الصلح )فإنه يطيع( يوافق 

وللرمح عالية وسافلة والعالية ضد السافلة )ركبت كل لهذم( واللهذُم: السنان الطويل.

بِِسلِحِه  َحْوِضِه  َعْن  َيُذْد  َلْ  ُيْظَلِمَوَمْن  النَّاَس  َيْظلِِم  َل  َوَمْن  ْم  ُيَدَّ
)ومن ل يذد( يدرأ ويدفع )عن حوضه( عن ناحيته وحرمه )بسلحه يدم( يكرس 

)ومن ل يظلم الناس يظلم( َيْظِلمُه الناس.

َصِديَقُه  ا  َعُدوًّ َيِْسْب  ْب  َيْغَتِ ِمَوَمْن  ُيَكرَّ َل  َنْفَسُه  ْم  ُي��َك��رِّ َلْ  َوَم��ْن 
)ومن يغتب( يبتعد عن وطنه )يسب( يظن )عدًوا( مريده بسوء )صديقه( شديَد 
حبٍّ له )ومن ل يكرم نفسه( باجتناب أسباب الدناءة والذم )ل يكرم( من طرف الناس.

َخلِيَقٍة  ِمْن  اْمِرٍئ  ِعنَْد  َتُكْن  َوَمْهَم  ُتْعَلِم60 النَّاِس  َعَل  َفى  َتْ ا  َخاَلَ َوإِْن 
)ومهم تكن عند امرئ من( زائدة )خليقة( طبيعة وسجية )وإن خالا( ظنها )تفى 

عل الناس تعلم( تعرف.

َنْفَسُه  النَّاَس  َيْسَتْحِمُل  َيَزْل  ل  ُيْسَأِمَوَمْن  ْهِر  الدَّ ِمَن  َيْوًما  ُيْغنَِها  ول 
يوًما من  يغنها  )ول  أموره  لهم  ُيثِقلهم وحيمِّ نفسه(  الناس  يستحمل  يزل  )ومن ل 

الدهر يسأم( بمعنى ُيمَلل وُيضَجر.
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ِمَوَكائِْن َتَرى ِمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجٍب  التََّكلُّ ِف  َنْقُصُه  َأْو  ِزَي��اَدُت��ُه 
)وكائن( بمعنى )كم وكأين( )ترى من صامت لك معجب( لك صمته فتحسن به 

الظن )زيادته( يف التكلنُّم )أو نقصه ف التكلم(.

ُفَؤاُدُه  َونِْصٌف  نِْصٌف  اْلَفَتى  ِملَِساُن  والدَّ اللَّْحِم  ُصوَرُة  إِلَّ  َيْبَق  َفَلْم 
ني )ونصف فؤاده فلم يبق إل صورة( شكل  قَّ )لسان الفتى نصف( النصف: أحد الشِّ
العرب: »املرء بأصغريه: لسانه وَجنانه«. وورد يف احلديث:  )اللحم والدم(، من كالم 

»املرء بأصغريه: قلبه ولسانه«.

َبْعَدُه  ِحْلَم  َل  ْيِخ  الشَّ َسَفاَه  ُلِمَوإِنَّ  َيْ َفاَهِة  السَّ َبْعَد  اْلَفَتى  َوإِنَّ 
)وإن سفاه( خفة عقل )الشيخ ل حلم( عقل )بعده وإن الفتى بعد السفاهة( خفة 

العقل )يلم( يعقل.

َفُجْدُت�ُم  َوُعْدَن�ا  َفَأْعَطْيُت�ْم  َس�َأْلنَا  َسُيْحَرِم65 َيْوًما  التَّْسآَل  ُيْكثِِر  َوَمْن 
)سألنا فأعطيتم وعدنا فجدتم( بذلتم )ومن يكثر التسآل يوًما سيحرم(.
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معلقة لبيــد بن ربيعة
فُمقاُمها َمَلُّها  ي��اُر  ال��دِّ َع��َف��ِت  فِرجاُمها1 َغ��ْوُل��ا  َت��َأبَّ��َد  بِِمنًى 

َرْسُمها  َي  ُع��رِّ ّي��اِن  ال��رَّ ِسلُمهافَمدافُِع  الُوِحيَّ  َضِمَن  َكم  َخَلًقا 

َأنِيِسها  َعْهِد  َبْعَد  َم  ���رَّ َتَ وَحراُمهاِدَم��ٌن  َحلُلا  َخَلْوَن  ِحَجٌج 

َوصاَبا  النُُّجوِم  َمرابِيَع  فِرهاُمهاُرِزَق��ْت  َجْوُدها  واِعِد  الرَّ َوْدُق 

ُمْدِجٍن  وغ��اٍد  س��اِرَي��ٍة  ُك��لِّ  وَع��ِش��يَّ��ٍة ُم��َت��ج��اِوٍب إِْرزاُم��ه��اِم��ْن 

وَأْطَفَلْت  الَْيُ��ق��اِن  ُف��ُروُع  وَنعاُمه�افَعل  ظِباُؤه�ا  بِاجَلْلَهَت�ْيِ 

َأْطلئِها  ع��ل  س��اكِ��نَ��ٌة  ِباُمهاوال��ِع��ُي  بِالَفضاِء  ��َل  َت��َأجَّ ُع��وًذا 

ا  كأنَّ الطُُّلوِل  عن  ُيوُل  السُّ ُزُب����ٌر ُتِ���دُّ ُم��ُت��وَن��ا َأْق��لُم��ه��اوَجل 

َنُؤوُرها  ُأِس��فَّ  واِشَمٍة  َرْج��ُع  ِوشاُمهاأو  َفْوَقُهنَّ  َض  َتَعرَّ كَِفًفا 

ُسؤاُلنا  وَكْيَف  أْسأُلا  فَوَقْفُت  َكلُمها10 َي��بِ��ُي  ما  َخ��والِ��َد  ُص��مًّ 

َفَأْبَكُروا  اجَلِميُع  ِبا  وكاَن  وُثمُمهاَعِريْت  ُن��ْؤُي��ا  وُغ����وِدَر  ِمنْها 

ُلوا  مَّ َتَ ِحَي  احَليِّ  ُظْعُن  ِخياُمهاشاَقْتَك  َت��ِصُّ  ُقُطنًا  َفَتَكنَُّسوا 

ِعِصيَُّه  ُيظِلُّ  َمْ��ُف��وٍف  ُك��لِّ  وِق��راُم��ه��اِم��ْن  ��ٌة  كِ��لَّ َع��َل��ْي��ِه  َزْوٌج 

َفْوَقها  ُتْوِضَح  نِعاَج  كأنَّ  أْرآُم��ه��اُزَج��ًل  ُعطًَّفا  َوْج���َرَة  وظِ��ب��اَء 

ا  كأنَّ اُب  ال���َّ وزاَيَلها  وِرضاُمهاُحِفَزْت  َأْثُلها  بِيَشَة  َأْج���زاُع 

َنَأْت  وَقْد  َن��واَر  ِمْن  ُر  َتَذكَّ ما  وِرماُمهاَبْل  َأْس��ب��اُب��ا  وَتَقطََّعْت 
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وج���اَوَرْت  بِِفيَد  َح��لَّ��ْت  ّي��ٌة  َمراُمهاُم��رِّ ِمنَْك  َفَأْيَن  احِلجاِز  َأْه��َل 

ٍر  بُِمَحجَّ َأْو  اجَلَبَلْيِ  فُرخاُمهابَِمشاِرِق  َف����ْرَدٌة  نَْتها  فَتَضمَّ

فِمَظنٌَّة  َأْي��َم��نَ��ْت  إْن  طِْلخاُمهاف��ُص��وائِ��ٌق  َأْو  الَقْهِز  ِوح��اُف  فيها 

َوْصُلُه  َض  َتَعرَّ َمْن  ُلباَنَة  فاْقَطْع  اُم��ه��ا20 ��ٍة َصَّ وَل���َشُّ واِص���ِل ُخ��لَّ

ُمُه  وَصْ بِاجَلِزيِل  اُلجاِمَل  ِقواُمهاواْحُب  وزاَغ  َظَلَعْت  إذا  ب��اٍق 

َبِقيًَّة  َت��َرْك��َن  َأْس��ف��اٍر  وَسناُمهابَِطلِيِح  ُصْلُبها  َفُأْحنَِق  ِمنْها 

ْت  َ َّ���� وَتَ َلْحُمها  َت��غ��اَل  ِخداُمهاوإذا  الَكلِل  َبْعَد  وَتَقطََّعْت 

ا  كأنَّ م��اِم  ال��زِّ ف  ِه��ب��اٌب  َجهاُمهافَلها  اجَلنُوِب  َمَع  َخفَّ  َصْهباُء 

لَحُه  لَْحَقَب  وَسَقْت  ُمْلِمٌع  وكِداُمهاَأْو  ُب��ا  وَضْ الُفُحوِل  َط��ْرُد 

ٌج  ُمَسحَّ الك��اِم  َح��َدَب  ِبا  وِوحاُمهاَيْعُلو  ِعْصياُنا  راَب���ُه  َق��ْد 

َفْوَقها  َي��ْرَب��ُأ  الثََّلُبوِت  ِة  آراُمهابِ��َأِح��زَّ َخْوُفها  اَل��راِق��ِب  َق��ْف��َر 

ِستًَّة  ُج���اَدى  َسَلخا  إذا  وِصياُمهاَحتَّى  ِصياُمُه  فطاَل  َج��ْزًءا 

ٍة  ِم��رَّ ذي  إل  بِ��أْم��ِرِه��ا  إِْبراُمهاَرَج��ع��ا  يَمٍة  َصِ وُنْجُح  َحِصٍد 

يََّجْت  وَتَ فا  السَّ َدوابَِرها  وَرَم��ى  وَسهاُمها30 َسْوُمها  اَلصايِِف  ِريُح 

ظِ��لُل��ُه  َي��طِ��رُي  َسبًِطا  ِضاُمهافَتناَزعا  ُيَشبُّ  ُمْشَعَلٍة  َكُدخاِن 

َعْرَفٍج  بِنابِت  ُغلَِثْت  َأْسناُمهاَمْشُموَلٍة  س��اطِ��ٍع  ن��اٍر  َك��ُدخ��اِن 

ع��اَدًة  وك��اَن��ْت  َمها  وَقدَّ إِْقداُمهافَمَض  َدْت  َع���رَّ ِه��َي  إذا  ِم��نْ��ُه 

عا  وَصدَّ يِّ  ِ ال���َّ ُع��ْرَض  طا  ُقّلُمهافَتَوسَّ ُم��َت��ج��اِوًرا  َم��ْس��ُج��وَرًة 
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ُيظِلُّها  ال���رَياِع  َوَس���َط  وِقياُمهاَمْ��ُف��وَف��ًة  غ��اَب��ٍة  ُع  ُم����َصَّ ِم��نْ��ُه 

َمْسُبوَعٌة  َوْح��ِش��يَّ��ٌة  َأْم  ِقواُمهاأَفتِْلَك  واِر  الصِّ وهاِدَيُة  َخَذَلْت 

َيِرْم  َفَلْم  الَفِريَر  َضيََّعِت  وُبغاُمهاَخنْساُء  َطْوُفها  قائِِق  الشَّ ُعْرَض 

��ٍر َق��ْه��ٍد َت��ن��اَزَع ِش��ْل��َوُه  َطعاُمهالُِ��َع��فَّ ُيَمنُّ  ل  َكواِسُب  ُغْبٌس 

فأَصْبنَها  ًة  ِغ���رَّ ِمنْها  ِسهاُمهاص��اَدْف��َن  َتطِيُش  ل  اَلنايا  إنَّ 

ِديَمٍة  ِمْن  واكِ��ٌف  وَأْسَبَل  باَتْت  َتْسجاُمها40 دائِ��ًم  اَل��مئِ��َل  ُي��رِوي 

ُم�َتواتٌِر  َم�ْت�نِ�ه�ا  َط�ِري�َق�َة  َغمُمهاَي�ْع�ُل�و  النُُّجوَم  َكَفَر  َلْيَلٍة  ِف 

ُمَتنَبًِّذا  قالًِصا  َأْص���ًل  ��ت��اُف  َهياُمهاَتْ َيِميُل  َأْن��ق��اٍء  بُِعُجوِب 

ُمنرَِيًة  الظَّلِم  َوْج��ِه  ف  نِظاُمهاوُت��ِ�ُء  ُس��لَّ  الَبْحِريِّ  كُجمَنِة 

وَأْسَفَرْت  الظَّلُم  اْنَحَ�َ  إذا  َأْزلُمهاَحتَّى  الثََّرى  َعِن  َت��ِزلُّ  َبَكَرْت 

ُصعائٍِد  ِن��اِء  ف  ُد  َت���َردَّ ��اُم��ه��اَعلَِهْت  َس��ْب��ًع��ا ُت��ؤاًم��ا ك��اِم��ًل َأيَّ

حالٌِق  وَأْسَحَق  َيئَِسْت  إذا  وفِطاُمهاَحتَّى  إِْرض��اُع��ه��ا  ُي��ْب��لِ��ِه  َلْ 

فراَعها  الَنِيِس  ِرزَّ  َسْت  ِسقاُمهاَفَتَوجَّ والنِيُس  َغْيٍب  َظْهِر  َعْن 

ُه  َأنَّ ِسُب  َتْ الَفْرَجْيِ  كِل  وَأماُمهاَفَغَدْت  َخْلُفها  اَلخاَفِة  َم��ْوَل 

وَأْرَسُلوا  ماُة  الرُّ َيئَِس  إذا  َأْعصاُمهاَحتَّى  قافًِل  َدواِج��َن  ُغْضًفا 

ٌة  َمَدِريَّ َلا  واْعَتَكَرْت  َفَلِحْقَن  وَتاُمها50 ه��ا  َح��دُّ ِة  ْمَهِريَّ كالسَّ

َت��ُذْد  َلْ  إِْن  وَأْيَقنَْت  ِحاُمهالِ��َت��ُذوَدُه��نَّ  احُلُتوِف  ِمَن  َأَح��مَّ  َقْد  َأْن 

َجْت  َفُ�ِّ َكساِب  ِمنْها  َدْت  ُسخاُمهاَفَتَقصَّ اَلَكرِّ  ف  وُغ���وِدَر  بِ��َدٍم 
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َحى  بِالضُّ اللَّواِمُع  َرَقَص  إِْذ  إِكاُمهاَفبِتِْلَك  اِب  ال���َّ َأْرِدَي��َة  واْجتاَب 

ِريَبًة  ُط  ُأَف���رِّ ل  باَنَة  اللُّ اُمهاَأْق���ِ�  ُلوَّ بِ��ح��اَج��ٍة  َي��ُل��وَم  أْن  أو 

بِأنَّني  َن���واُر  َت���ْدِري  َت��ُك��ْن  اُمهاأَوَلْ  َجذَّ َحبائٍِل  َعْقِد  ���اُل  َوصَّ

َأْرَض��ه��ا  َلْ  إذا  َأْم��كِ��نَ��ٍة  اُك  ِحاُمهاَت���رَّ النُُّفوِس  َبْعَض  َيْعَتلِْق  َأْو 

َلْيَلٍة  ِمْن  َكْم  َتْدِريَن  ل  َأْن��ِت  ونِداُمهاَبْل  َل��ْه��ُوه��ا  َل��ِذي��ٍذ  َط��ْل��ٍق 

تاِجٍر  وغ��اَي��ِة  ساِمَرها  بِ��تُّ  ُمداُمهاَق��ْد  وَع��زَّ  ُرفَِعْت  إْذ  واَفْيُت 

عاتٍِق  َأْدَك��َن  بُِكلِّ  باَء  السِّ ِختاُمهاُأْغ��ِ�  وُفضَّ  ُقِدَحْت  َجْوَنٍة  َأْو 

َكِرينٍَة  وَج��ْذِب  صافَِيٍة  بَِصُبوِح  بِ���ُم���َوتَّ���ٍر َت���ْأت���اُل���ُه إِْب��اُم��ه��ا60

بُِسْحَرٍة  جاَج  الدَّ حاَجَتها  نِياُمهاباَكْرُت  َه��بَّ  ِح��َي  ِمنْها  لَُع���لَّ 

ٍة  ِزماُمهاَوغ��داِة ِري��ٍح َق��ْد َوَزْع���ُت وِق��رَّ مِل  الشَّ بَِيِد  َأْصَبَحْت  قد 

تِي  ِشكَّ ِمُل  َتْ احَليَّ  ْيُت  َحَ جِلاُمهاوَلَقْد  َغ��َدْوُت  إِْذ  ِوشاِحي  ُفُرٌط 

َهْبَوٍة  ذي  عل  ُمْرَتَقًبا  َقتاُمهاَفَعَلْوُت  أْع��لِم��ِه��نَّ  إل  َح���ِرٍج 

كافٍِر  ف  َي��ًدا  َأْل��َق��ْت  إذا  َظلُمهاَحتَّى  الثُُّغوِر  َع��ْوراِت  وَأَج��نَّ 

ُمنِيَفٍة  َكِجْذِع  واْنَتَصَبْت  اُمهاَأْسَهْلُت  ُجرَّ ُدوَن���ا  َيْ���َصُ  َج���ْرداَء 

��ُه  وَش��لَّ ال��نَّ��ع��اِم  َط���ْرَد  ْعُتها  ِعظاُمهاَرفَّ وَخفَّ  َسِخنَْت  إذا  َحتَّى 

َنْحُرها  وَأْسَبَل  ِرحاَلُتها  ِحزاُمهاَقلَِقْت  احَلِميِم  َزَب��ِد  ِمْن  واْبَتلَّ 

وَتنَْتِحي  الِعناِن  ف  وَتْطَعُن  َحاُمهاَتْرَقى  َأَج���دَّ  إْذ  احَل��مَم��ِة  ِوْرَد 

وَك���ثِ���رَيٍة ُغ��َرب��اُؤه��ا َمْ��ُه��وَل��ٍة  ذاُمها70 وُيْ��َش��ى  َنوافُِلها  ُت��ْرَج��ى 
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ا  كأنَّ ُح��وِل  بِ��ال��ذُّ ُر  َت��َش��ذَّ َأْقداُمهاُغْلٍب  َرواِس��ًي��ا  ال��َب��ِديِّ  ِج��نُّ 

ها  بَِحقِّ وُب��ْؤُت  باطَِلها  كِراُمهاَأْن��َك��ْرُت  َع��َ�َّ  َيْفَخْر  ول  ِع��نْ��ِدي 

ْتِفها  حِلَ َدَع��ْوُت  َأْيساٍر  َأْجساُمهاوَج��ُزوِر  ُم��َت��ش��ابِ��ٍه  بِ��َم��غ��الِ��ٍق 

ُمْطِفٍل  أْو  لِعاِقٍر  ِبِ��نَّ  حِلاُمهاَأْدُع���و  اجَلِميِع  ���رياِن  جِلِ ُب��ِذَل��ْت 

َكَأنَّم  اجَلنِيُب  واجل��اُر  ْيُف  َأْهضاُمهافالضَّ ُمِْصًبا  َتباَلَة  َهَبطا 

��ٍة  َرِذيَّ َأْهداُمهاَت���ْأِوي إل الَْط��ن��اِب ُك��لُّ  ق��الِ��ٍص  الَبلِيَِّة  ِم��ْث��ِل 

َتناَوَحْت  ياُح  الرِّ إذا  ُلوَن  َأْيتاُمهاوُيَكلِّ َش��واِرًع��ا  ُتَمدُّ  ُخُلًجا 

َي��َزْل  َلْ  اَلجاِمُع  اْلَتَقِت  إذا  اُمهاإنَّ��ا  َجشَّ َعظِيَمٍة  لِ���زاُز  ِم��نَّ��ا 

ها  َحقَّ الَعِشرَيَة  ُيْعطِي  ٌم  اُمهاوُمَقسِّ َهضَّ ُقوِقها  حِلُ وُم��َغ��ْذِم��ٌر 

النََّدى  َعَل  ُيِعُي  َكَرٍم  وذو  َفْضًل  َغنَّاُمها80 َرغائٍِب  َكُسوُب  َسْمٌح 

آباُؤُهْم  َلُهْم  َسنَّْت  َمْعَشٍ  ولِ��ُك��لِّ َق���ْوٍم ُس��نَّ��ٌة وإِم��اُم��ه��اِم��ْن 

َفعاُلُهْم  َي��ُب��وُر  ول  َيْطَبُعوَن  َأْحلُمهال  اَل��َوى  َمَع  َيِميُل  ل  إْذ 

فإنَّم  اَللِيُك  َق��َس��َم  بِ��م  َعّلُمهافاْقنَْع  َبْينَنا  اَل��لئِ��َق  َق��َس��َم 

َمْعَشٍ  ف  َمْت  ُقسِّ الَم��اَن��ُة  اُمهاوإذا  َقسَّ َحظِّنا  بِ��َأْوَف��ِر  َأْوَف 

َسْمُكُه  َرفِيًعا  َبْيًتا  َلنا  وُغلُمهافَبنَى  َكْهُلها  إَل��ْي��ِه  فَسم 

ُأْفظَِعْت  الَعِشرَيُة  إذا  عاُة  السُّ اُمهاَوُهُم  ُحكَّ وُه��ْم  َفواِرُسها  وُه��ُم 

فِيِهُم  لِ��ْل��ُم��ج��اِوِر  َربِ��ي��ٌع  عاُمهاَوُه���ُم  َتطاَوَل  إذا  واْل��ُم��ْرِم��لِت 

حاِسٌد  ُيَبطَِّئ  َأْن  الَعِشرَيُة  َوُه��ُم  لِئاُمها88 ال��َع��ُدوِّ  َم��َع  َيِميَل  أْن  أْو 
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معلقة لبيــد بن ربيعة
ة عىل  I من هوازن َقْيٍس معلقته الدالَّ َلبِيُد بن َربِيَعة العاِمرينُّ  وقال أبو َعقيل 

منهج حياته يف بحر الكامل:

فُمقاُمها َمَلُّها  ي��اُر  ال��دِّ َع��َف��ِت  فِرجاُمها1 َغ��ْوُل��ا  َت��َأبَّ��َد  بِِمنًى 
ت، وعفتها الريح: رضبتها وتعاقبت عليها، متعدًيا الفعل يأيت  )عفت( درست واحمَّ

والزًما. قال الناظم:
املممنممزُل  ذا  وعممفمما  بممعممدي  الشمأُلدرس  وعممَفممْتممه  درَسممْتممه  أي 

حمدودة  لفتة  فيه  ُحّل  ما  وهو  »الديار«،  من  بدل  )ملها(  منزل  أي:  »دار«  مجُع  )الديار( 
غريه  وهو  املعروف،  املنسك  اسم  حيمل  موضع  )بمنى(  اإلقامة  فيه  طالت  ما  )فمقامها( 

ش )غولا فرجامها( الغول والرجام: جبالن معروفان، قال: )تأبد( وَأَبد: توحَّ
لكم  جمماَم  والممرِّ َغممْواًل  أن  مشتكزعمتُم  فاألمر  فاذكروا  وَمنِْعًجا 

َرْسُمها  َي  ُع��رِّ ّي��اِن  ال��رَّ ِسلُمهافَمدافُِع  الُوِحيَّ  َضِمَن  َكم  َخَلًقا 
)فمدافع( املدافُع أماكُن مرتفعة كالربوة واخليف، يندفع عنها املاء فال يمكث عليها 

)الريان( جبل معروف، قال:
جبل  من  الريان  جبُل  حبذا  كانايا  َمممن  الممريممان  ساكُن  وحبذا 

)عري( ُكشف )رسمها( الرسم: ما ال َشْخَص له من آثار الديار )خلًقا( اخللق: البايل، 
ونصبه هنا عىل احلال )كم ضمن( توسط داخلها )الوحي( بضم الواو وشدِّ الياء: مجع 

»وْحي«، وهو هنا الكتابة )سلمها( حجارهتا، مجع َسِلمة.

َأنِيِسها  َعْهِد  َبْعَد  َم  ���رَّ َتَ وَحراُمهاِدَم��ٌن  َحلُلا  َخَلْوَن  ِحَجٌج 
لقاء  عهد(  )بعد  تمَّ  ما  بعَد  تقطَّع  )ترم(  ومعنًى  وزًنا  كم»زبلة«  ِدمنة  مجع  )دمن( 
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مضني  )خلون(  السنة  وهي  بالكرس،  »ِحّجة«  مجع  )حجج(  ساكنها  )أنيسها(  ومعرفة 
»ِحَجج«  من  بدل  كالمها  منها،  احلرم  األشهر  )وحرامها(  منها  احلل  أشهر  )حللا( 

الفاعل لفعل »جترم«. أو فعل »مىض« مقدًرا.

َوصاَبا  النُُّجوِم  َمرابِيَع  فِرهاُمهاُرِزَق��ْت  َجْوُدها  واِعِد  الرَّ َوْدُق 
فصل  يف  اآليت  أي:  ْبِعّي،  الرِّ النوء  وهو  »ِمْرباع«،  مجع  النجوم(  مرابيع  )رزقت 
الربيع )وصابا( صادفها كأصاهبا )ودق( الودق: املطر، وقد وَدقت السامء: إذا أمطرت 
، وقد  )الرواعد( السحائب ذوات الرعود، الواحدة راعدة )جودها( مطُرها العامنُّ التامنُّ

جاد املطر جيود فهو َجْود )فرهامها( الرهام مجع »ِرمهة«: املْطرة اللينة.

ُمْدِجٍن  وغ��اٍد  س��اِرَي��ٍة  ُك��لِّ  وَع��ِش��يَّ��ٍة ُم��َت��ج��اِوٍب إِْرزاُم��ه��اِم��ْن 
)من كل( سحابة )سارية( آتيٍة ليال )و( مطر )غاد( آٍت صباًحا )مدجن( ُمَغطٍّ آفاق 
السامء )وعشية( مساء )متجاوب( متوافق )إرزامها( اإلرزام: التصويت، وأصله إرزام 

ْزمة. الناقة إذا صوتت، والفعل َأْرَزم، واالسم الرَّ

وَأْطَفَلْت  الَْيُ��ق��اِن  ُف��ُروُع  وَنعاُمه�افَعل  ظِباُؤه�ا  بِاجَلْلَهَت�ْيِ 
هْيُقان: نبت معروف  )فعل( ارتفع، الرؤوس املتفرعة منه )فروع اليقان( بوزن الرَّ
»َجلهة« كَجفنة:  تثنية  )باجللهتي(  أطفال  الرَبِّ )وأطفلت( صارت ذات  َجرِجري  ُيدعى 
مجع  )ونعامها(  معروف  الوحش  من  رضب  »ظبي«:  مجع  )ظباؤها(  الوادي  جانب 

»نعامة«: الوحش املعروف.

َأْطلئِها  ع��ل  س��اكِ��نَ��ٌة  ِباُمهاوال��ِع��ُي  بِالَفضاِء  ��َل  َت��َأجَّ ُع��وًذا 
)و( البقر )العي( مجع »أعنَي وعيناء«: واسعة العني )ساكنة( ماكثة )عل أطلئها( 
األطالء مجع »َطىًل«: ولد الوحشية من حني يولد إىل تام نحو شهر، ويطلق الطَّىل أيًضا 
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عىل كل ولٍد صغرٍي )عوًذا( الُعوُذ مجع »عائذ« بال هاء: جديدة العهد بالوالدة )تأجل( 
ًعا، ومجعه آجال )بالفضاء( الصحراء  ل بقر الوحش: صار إْجاًل، أي: قطيًعا متجمِّ تأجَّ
الواسعة )بامها( البِهاُم مجُع »هَبم«: ولد الضأن، وال يقال هبام ألوالد املعز، وإنام تقال 
ألوالد الضأن وحدها أو مع أوالد املعز، وولد بقرة الوحش يف ذلك كولد الضأن، وولد 

شاة اجلبل كولد املعز.

ا  كأنَّ الطُُّلوِل  عن  ُيوُل  السُّ ُزُب����ٌر ُتِ���دُّ ُم��ُت��وَن��ا َأْق��لُم��ه��اوَجل 
و»ِجالء  العروس«  »جلوة  ومنه  وصقله،  عنه  كشف  اليشء:  عن  جال  )وجل( 
السيف« )السيول( مجع »سيل«: املاء العظيم اجلاري )عن الطلول( مجع »َطَلل«: ما له 
ْبر كالرضب: الكتابة  َشْخٌص ِمن آثار الديار )كأنا زبر( مجع »َزُبور«، وهو الكتاب، والزَّ
د )متونا( سطورها الدارسة )أقلمها(  « بمعنى جدَّ ى منها، من »أجدَّ د ما احمَّ )تد( جتدِّ

مجع »َقَلم«: آلة الكتابة.

َنُؤوُرها  ُأِس��فَّ  واِشَمٍة  َرْج��ُع  ِوشاُمهاأو  َفْوَقُهنَّ  َض  َتَعرَّ كَِفًفا 
)أو رجع( ترديد وجتديد، من »رجعَتُه فرجع َرْجًعا وُرُجوًعا« )واشمة( مستعملة 
ُه، ومنه: »سفَّ فالٌن الدواَء«: إذا أكله غري ملتوت،  الوشم )أسف( جعل فيه، كأنه سفَّ
ويقال: »أسفْفُت الدواَء اجلرَح، والعنَي الكحَل« )نؤورها( النؤور: ما ُيتَّخذ من ُدخاِن 
الناِر وغريها يف استعامل الوشم )كفًفا( مجع »ِكفة« بالكرس: الدارة، وكل يشء مستدير 
ِكفة بالكرس، وجيمع عىل ِكَفف، وكل يشء مستطيل: »ُكفة« بالضم، وجيمع عىل ُكَفف 

بالضم أيًضا )تعرض( ظهر والح )فوقهن وشامها( مجع »َوْشم«.

ُس�ؤاُلنا  وَكْي�َف  أْس�أُلا  فَوَقْف�ُت  َكلُمها10 َي��بِ��ُي  ما  َخ��والِ��َد  ُص��مًّ 
حجارة  لسؤالنا  معنى  ال  أي:  إنكاري،  استفهام  سؤالنا(  وكيف  أسألا  )فوقفت 



105

)ما  بواقَي من احلجارة  َلْوَدد )خوالد(  الصَّ ْلب  الصنُّ ء«: احلجر  )صًم( مجع »أصّم وصامَّ
يبي( ال يظهر وال ُيفِصح )كلمها( ألهنا ال تتكلَُّم أصاًل.

َفَأْبَكُروا  اجَلِميُع  ِبا  وكاَن  وُثمُمهاَعِريْت  ُن��ْؤُي��ا  وُغ����وِدَر  ِمنْها 
)عريت( األماكُن: خلت من أهلها )وكان با اجلميع( جمتمًعا فيها قبل رحيلهم منها 
الغدير ألنه غادره  التك، ومنه  ُتِرك، واملغادرة:  )منها وغودر(  بكرة  )فأبكروا( ساروا 
املاء فيه  َينصبنُّ عنه  البيِت  َحِفرْي حوَل  النؤي:  السيل واملطر، أي: خّلفه وراءه )نؤيا( 

ٌب من الشجر ِرخٌو ُيسدنُّ به خلُل البيوِت، الواحدة ُثاممة. )وثممها( رَضْ

ُلوا  مَّ َتَ ِحَي  احَليِّ  ُظْعُن  ِخياُمهاشاَقْتَك  َت��ِصُّ  ُقُطنًا  َفَتَكنَُّسوا 
يف  املرأة  وهي  »َظِعينة«،  مجع  )ظعن(  احلب  وهو  الشوق،  عىل  محلتك  )شاقتك( 
هودجها، أو هو وهي فيه، وقد جتمع عىل ظعائن )احلي( جممع البيوت )حي تملوا( 
ارحتلوا )فتكنسوا( التكننُّس: دخول الِكناس، وأصل الكناس مأوى الوحشية، كنَّى عن 
الُقُطن  )قطنًا(  »تكنسوا«  فعل  من  املفهومة  الوحوش  بأكنسة  اإلبل  عىل  النساء  مركب 
بالضم: اجلامعات، الواحدة َقطني، أي: مجاعة، ونصب ُقُطنًا عىل احلال )تص( تصوت، 
يٌر، وهي ختصنُّ اليابَِس، واملراد هنا أصوات األمتعة  ت، واملصدر رَصِ يقال: رَصَّ إذا صوَّ

حال محلها )خيامها( مجع خيمة.

ِعِصيَُّه  ُيظِلُّ  َمْ��ُف��وٍف  ُك��لِّ  وِق��راُم��ه��اِم��ْن  ��ٌة  كِ��لَّ َع��َل��ْي��ِه  َزْوٌج 
ظله  عليه  يكون  )يظل(  والستور  باألغطية  به  حُماٍط  )مفوف(  هودٍج  كل(  )من 
)عصيه( عيدانه، أي: اهلودج )زوج( الزوج هنا َنَمٌط من الثياب )عليه كلة( الكلة: الست 

الرقيق، واجلمع ِكلل )وقرامها( ست، وجيمع عىل ُقُرم.
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َفْوَقها  ُتْوِضَح  نِعاَج  كأنَّ  أْرآُم��ه��اُزَج��ًل  ُعطًَّفا  َوْج���َرَة  وظِ��ب��اَء 
بقر  إناث  َنْعجة:  مجع  نعاج(  )كأن  مجاعة  أي:  ُزْجلة،  الواحدة  مجاعاٍت،  )زجًل( 
الوحش )توضح( موضع معروف )فوقها وظباء( مجع َظْبي: الوحش املعروف )وجرة( 
موضع بعينه معروف )عطًفا( منثنيًة عىل أوالدها، مل تتحرك عنها حناًنا عليها ورمحًة هبا، 

مجع عاطف وعاطفة )أرآمها( مجع رْئم: الظبي اخلالص البياض.

ا  كأنَّ اُب  ال���َّ وزاَيَلها  وِرضاُمهاُحِفَزْت  َأْثُلها  بِيَشَة  َأْج���زاُع 
َحَفَز  والفعل  الدفع،  السري، واحلفز  للحمل عىل  الركاَب  الظعُن  َدَفَعِت  )حفزت( 
النهار كاملاء )كأنا أجزاع( مجع ِجْزع، وهو  )وزايلها( فارقها )ال�اب( ما تراه وسط 
ُيْشبِه الطرفاَء، وهو أعظم منها  منعطف الوادي )بيشة( واٍد بعينِِه )أثلها( األثل: شجٌر 

)ورضامها( الرضام: احلجارة العظام، الواحدة َرْضمة، واسم اجلنس َرَضم.

َنَأْت  وَقْد  َن��واَر  ِمْن  ُر  َتَذكَّ ما  وِرماُمهاَبْل  َأْس��ب��اُب��ا  وَتَقطََّعْت 
إنكاري  استفهام  تذكر(  )ما  إبطاله  دون  الكالم  من  سبق  عام  إرضاٍب  حرُف  )بل( 
ر احلديُث معها )من نوار( َعَلٌم عىل امرأٍة  طرحه عىل نفسه، ألن املتشبَّب هبا قد بعدت وتعذَّ
بعينها )وقد نأت( َبُعَدْت )وتقطعت أسبابا( التي ينال احلصول هبا عليها، وأصل السبب 

ة: اليشء البايل اخلَلق، واملراد هنا القطعة البالية من احلبل. احلبل )ورمامها( مجع ِرمَّ

وج���اَوَرْت  بِِفيَد  َح��لَّ��ْت  ّي��ٌة  َمراُمهاُم��رِّ ِمنَْك  َفَأْيَن  احِلجاِز  َأْه��َل 
زمنًا  بلد معروف )وجاورت(  )بفيد(  زمنًا  نزلت  ُمّرة )حلت(  إىل  )مرية( منسوبة 
آخر، وهو فصل الربيع )أهل احلجاز( معروف )فأين( استفهام إنكاري، الِزُمُه النفي، 

أي: ال يمكن )منك مرامها( طلبها.
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ٍر  بُِمَحجَّ َأْو  اجَلَبَلْيِ  ف�ُرخ�اُمه�ابَِمشاِرِق  َف�ْرَدٌة  �نَ�ْت�ه�ا  ف�َت�َض�مَّ
ق: جهة رشوق الشمس )اجلبلي( تثنية جبل، أراد هبام جبيل  )بمشارق( مجع َمرْشِ
)فردة( جبٌل  طتها  توسَّ )فتضمنتها(  بعينه  أيًضا  بمحجر( جبل  )أو  وَسْلَمى  أَجَأ  طيء: 
منفرٌد عن سائر اجلبال، سمي بفردَة النفراده عنها )فرخامها( الرخام هنا: أرٌض متصلٌة 

بفردة، فأضافها إليها لذلك.

فِمَظنٌَّة  َأْي��َم��نَ��ْت  إْن  طِْلخاُمهاف��ُص��وائِ��ٌق  َأْو  الَقْهِز  ِوح��اُف  فيها 
ث عنها،  )فصوائق( موضع معروف، مبتدأ خربه مجلة الرشط وجوابه )إن أيمنت( املحدَّ
أي: وصلت اليمن، كغاَر إذا أتى الَغْور، وَعَرَض إذا أتى الَعُروض )فمظنة فيها وحاف( أصل 
الوحاف مجع وحفة وهي الصخرة السوداء )القهز( باملهملة أو املعجمة: موضع معروف، 
والَقْهَقز يف األصل األسَوُد، واألنثى هباٍء )أو طلخامها( موضٌع معروٌف، أضافه إىل مرجع 

ِث عنها إليها. ه املحدَّ الضمري يف »فيها« وهو األرض اليمنية عىل فرض توجنُّ

َوْصُلُه  َض  َتَعرَّ َمْن  ُلباَنَة  فاْقَطْع  اُم��ه��ا20 ��ٍة َصَّ وَل���َشُّ واِص���ِل ُخ��لَّ
وعدم  للزوال  تعرض(  )من  خاصة  احلب  يف  أو  احلاجة،  اللبانة:  لبانة(  )فاقطع 
والصاحبة  والصاحب  الصحبة  اخللة:  قربه )ولش واصل خلة(  االهتامم بك )وصله( 

)صامها( قطَّاُعها، وصارم كقاطع وزًنا ومعنى.

ُمُه  وَصْ بِاجَلِزيِل  اُلجاِمَل  ِقواُمهاواْحُب  وزاَغ  َظَلَعْت  إذا  ب��اٍق 
)واحب( أعط )الجامل( باجليم: امُلصانَِع، وُيروى باحلاء، أي: الذي يتحمل أذاك 
)باق(  قطيعته  )وصمه(  والكامل  التامم  وهي  باجلزالة،  املوصوف  )اجلزيل(  )ب�(مالوّد 
دائٌم عىل كل حال )إذا ظلعت( أي: مالت صداقته )وزاغ( ماَل أيًضا )قوامها( ما تقوم 

به، فقوام كل يشء ما يقوم به.
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َبِقيًَّة  َت��َرْك��َن  َأْس��ف��اٍر  وَسناُمهابَِطلِيِح  ُصْلُبها  َفُأْحنَِق  ِمنْها 
البعرَي: أعييته طْلًحا )أسفار(  امُلعَيى، وطَلحت  الطِّْلح والطَِّليح  )طليح(  )ب�(مناقة 
وقوهتا  بدهنا  من  أي:  الطليح،  الناقة  أي:  منها(  )بقية  األسفار  أي:  )تركن(  َسَفر  مجع 

ي )صلبها( ظهرها )وسنامها( أعىل ظهرها. ر وُقوِّ )فأحنق( ُضمِّ

ْت  َ َّ���� وَتَ َلْحُمها  َت��غ��اَل  ِخداُمهاوإذا  الَكلِل  َبْعَد  وَتَقطََّعْت 
)وإذا تغال لحمها( ارتفع إىل رؤوس عظامها، فالغالء االرتفاع )وت�ت( كلَّْت 
ة )وتقطعت بعد الكلل( اإلعياء )خدامها( اخلدام مجع َخَدم،  فصارْت َحِسرًيا، أي: كالَّ

وَخَدم مجع َخَدَمة: ُسُيوٌر ُتشدنُّ هبا النِّعاُل عىل أرصاغ اإلبل.

ا  كأنَّ م��اِم  ال��زِّ ف  ِه��ب��اٌب  َجهاُمهافَلها  اجَلنُوِب  َمَع  َخفَّ  َصْهباُء 
)كأنا(  ِجْلٍد  من  البعرِي  َأْنِف  جُيَعل يف  ما  الزمام(  )ف  ب  وتأهنُّ نشاط  هباب(  )فلها 
سحابة )صهباء( محراُء يف بياٍض )خف( أرسع )مع اجلنوب( الريح املعروفة )جهامها( 

اجلهام: السحاب الذي أْهراق ماَءه وبقي َوَسُخُه.

لَحُه  لَْحَقَب  وَسَقْت  ُمْلِمٌع  وكِداُمهاَأْو  ُب��ا  وَضْ الُفُحوِل  َط��ْرُد 
)وسقت(  باللبن  رضعها  بجانبي  ُطبياها  ٌق  ُمرْشِ )ملمع(  وحٍش  أتاُن  ا  كأهنَّ )أو( 
ه،  )أحقب( يف وركيه بياٌض )لحه( غريَّ َتِسُق َوْسًقا )ل�( أي: عىل محار وحش  محلت، 
َفْحل:  مجُع  والُفُحول  األُتن،  عن  له  ورْصُفها  ردنُّها  الفحول(  )طرد  أيًضا  ه  غريَّ حه  كلوَّ

ها. الذكُر ِمن كلِّ حيواٍن )وضبا( له )وكدامها( مكادمتها وعضنُّ

ٌج  ُمَسحَّ الك��اِم  َح��َدَب  ِبا  وِوحاُمهاَيْعُلو  ِعْصياُنا  راَب���ُه  َق��ْد 
)يعلو( يصعد )با حدب( حدب اإلكام: ما احَدْودَب منها، أي: اعوجَّ وانعطف 
)الكام( مجع َأَكم، وأَكم جيمع بُأُكم، وأُكم جيمع بآكام )مسحج( صفة ملحذوٍف: أي: 
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ش وُمنتٌَّف ِمْن عضِّ نظرائه له )قد رابه( أدخل عليه الريب  محار وحش مسحج، أي: خمدَّ
)عصيانا( خمالفته هلا )ووحامها( اشتهاؤها األشياء، إذ أصل الَوَحم والِوحام: اشتهاُء 

احلامِل اللَّْحَم.

َفْوَقها  َي��ْرَب��ُأ  الثََّلُبوِت  ِة  آراُمهابِ��َأِح��زَّ َخْوُفها  اَل��راِق��ِب  َق��ْف��َر 
بعينه  موضع  )الثلبوت(  اجلبل  بأعىل  الصخور  من  ارتفع  ما  َحِزيز:  مجع  )بأحزة( 
الرقابة خوًفا  ة )قفر( خايل )الراقب( أماكن  )يربأ( يراقب ما خيافه )فوقها( أي: األحزَّ

من الصيَّادين )خوفها( أي: الطريق )آرامها( أعالمها، أي: الطريق، الواحد إَرم.

ِستًَّة  ُج���اَدى  َسَلخا  إذا  وِصياُمهاَحتَّى  ِصياُمُه  فطاَل  َج��ْزًءا 
)جادى( أحد  الزمَن: مىض عيّل  إذا سلخا( مىض عليهام، من سلخُته، أي:  )حتى 
)جزًءا(  مجادى  آخُرها  سّتًة  أي:  »مُجادى«،  من  بدل  )ستة(  املعروَفني  العرب  شهري 
ْطب من الكأل وغريه عن املاء )فطال صيامه( أي: إمساكه عن املاء، وأصل  استغنيا بالرَّ

الصوم مطلق اإلمساك، ومنه سمي الصوم الرشعي صوًما )وصيامها( أي: األتان.

ٍة  ِم��رَّ ذي  إل  بِ��أْم��ِرِه��ا  إِْبراُمهاَرَج��ع��ا  يَمٍة  َصِ وُنْجُح  َحِصٍد 
ة وحكمة  ٍة وِشدَّ )ذي مرة( قوَّ )رجعا( عادا )بأمرها( شأهنام وقصدمها )إل( رأٍي 
الرصيمة:  صيمة(  )ونجح  أحكمه  إذا  َحَصَدُه  ِمن  واإلحصاد،  الَفْتل  حُمَْكم  )حصد( 
إحكام  )إبرامها(  وإنفاذها  إمضائها  باجلد يف  أموره  أفردها صاحبها عن سائر  العزيمة 

الوسائل هلا.

يََّجْت  وَتَ فا  السَّ َدوابَِرها  وَرَم��ى  وَسهاُمها30 َسْوُمها  اَلصايِِف  ِريُح 
الشوك  من  رضب  وهو  الُبهَمى،  شوك  )السفا(  حوافِِرها  مآِخَر  دوابرها(  )ورمى 
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املعروف  الزمني  للفصل  َمِصيف  مجع  الصايف(  )ريح  كت  وحترَّ هاجت  )وتيجت( 
)سومها( ُمروُرها، ِمْن َساَم بكذا: مّر به )وسهامها( شدة حرها.

ظِ��لُل��ُه  َي��طِ��رُي  َسبًِطا  ِضاُمهافَتناَزعا  ُيَشبُّ  ُمْشَعَلٍة  َكُدخاِن 
)يطري ظلله( مجع  ا كأنَّه  مُمتدًّ )سبًطا( طوياًل  ُغباًرا  ُمنِْشَئنْيِ  )فتنازعا( جتاذبا اجلري 
م،  اُم مجع رَضَ الرضِّ ا )يشب( يشعل )ضامها(  )مشعلة( موقدة جدًّ ناٍر  ظِّل )كدخان( 

ِّم به إيقاُد النار. م اسم جنس رَضمة: ملا رقَّ من احلطب وُت ورَضَ

َعْرَفٍج  بِنابِت  ُغلَِثْت  َأْسناُمهاَمْشُموَلٍة  س��اطِ��ٍع  ن��اٍر  َك��ُدخ��اِن 
)مشمولة( هبَّْت عليها ريح الشامل )غلثت( ُخِلَطْت، كُعِلثت باإلمهال، ِمن الَغلث 
ا من النَّباِت شديَد اخلرُْضة )عرفج(  والَعلث بمعنى اخللط )بنابت( النابُت: ما كان غضًّ
مجع  أعاليها،  )أسنامها(  واضٍح  عاٍل  ساطع(  نار  )كدخان  الشجر  من  رضب  العرفُج: 

َسنام، وهو ِمن كلِّ يشٍء أعاله.

ع��اَدًة  وك��اَن��ْت  َمها  وَقدَّ إِْقداُمهافَمَض  َدْت  َع���رَّ ِه��َي  إذا  ِم��نْ��ُه 
رْت  )فمض( يف سريه )وقدمها( أمامه يف السري )وكانت عادة منه إذا هي عردت( تأخَّ

مه فيه. رْي بجعِلها تتقدَّ ُجْبنًا كَعِردت )إقدامها( أي: تقديمها عىل نفسه يف السَّ

عا  وَصدَّ يِّ  ِ ال���َّ ُع��ْرَض  طا  ُمهافَتَوسَّ ُقلَّ ُم��َت��ج��اِوًرا  َم��ْس��ُج��وَرًة 
أرسية  ومجعه  الصغري،  النهر  )ال�ي(  ناحية  )عرض(  وسًطا  صارا  )فتوسطا( 
بعٍض  بعُضه من  متقارًبا  )متجاوًرا(  ماًء  )مسجورة( مملوءة  عينًا  ا وعربا  شقَّ )وصدعا( 

)قلمها( الُقاّلم: رضب من النبات.

ُيظِلُّها  ال���رَياِع  َوَس���َط  وِقياُمهاَمْ��ُف��وَف��ًة  غ��اَب��ٍة  ُع  ُم����َصَّ ِم��نْ��ُه 
العني  الَقَصب )يظلها( أي:  الرياع( رضب من  )وسط  )مفوفة( حمدوًقا هبا، فهي 
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)غابة(  قائم  غري  األرض  وجه  عىل  مرصوع  أي:  )مصع(  بعٌض  الرياع،  أي:  )منه( 
أمجة، واسم اجلنس منها غاب )وقيامها( أي: الغابة، أي: ما قام من هذا النبات فيها ومل 

ع. ُيرصَّ

َم�ْس�ُبوَعٌة  َوْحِش�يَّ�ٌة  َأْم  ِقواُمه�اأَف�تِ�ْل��َك  �واِر  الصِّ وهاِدَي�ُة  َخَذَل�ْت 
)أفتلك( األتاُن املذكورُة ُتْشبِه ناقتي يف الرسعة )أم( بقرٌة )وحشية( واحدة الوحش 
ُبِع ولَدها )خذلت( ولَدها وَرَعْت عنه حتى افتسه السبع  )مسبوعة( ُمصابة بأكِل السَّ
يار: قطيُع  وار والصِّ ب مجاعة الوحش )الصوار( الصِّ )وهادية( اهلادية: املتقدمة من رِسْ

بقِر الوحش )قوامها( ُعمدهتا ومستندها، ِقواُم اليشِء: ما عليه ِقواُمُه.

َيِرْم  َفَلْم  الَفِريَر  َضيََّعِت  وُبغاُمهاَخنْساُء  َطْوُفها  قائِِق  الشَّ ُعْرَض 
ٌر يف األرنبة )ضيعت الفرير( الفرير: ولد بقرة  )خنساء( موصوفة باخلَنَس، وهو تأخنُّ
الوحش )فلم يرم( مل يزل )عرض( ناحية )الشقائق( مجع شقيقة، وهي األرض الصلبة 
الُبغام:  َتْطواُفها وذهاهُبا إىل كلِّ ناحيٍة بحًثا عن ولدها )وبغامها(  بني رملتني )طوفها( 

. الصوُت الرقيُق اللنيِّ

��ٍر َق��ْه��ٍد َت��ن��اَزَع ِش��ْل��َوُه  َطعاُمهالِ��ُم��َع��فَّ ُيَمنُّ  ل  َكواِسُب  ُغْبٌس 
)تنازع(  أبيض  )قهد(  األرض  وجه  وهو  بالَعَفر،  حلُمه  خملَّط  )معفر(  )ل�(مولٍد 
جتاذب )شلوه( بقيَة جسده ذئاٌب )غبس( مجع أغبس وغبساء: موصوف بالُغبسة: لون 
يقطع )طعامها(  يمن( ال  )ل  ُمِصيدات، مجع كاسب وكاسبة  )كواسب(  الرماد  كلون 

أكلها اللحم.

فأَصْبنَها  ًة  ِغ���رَّ ِمنْها  ِس�هاُمهاص��اَدْف��َن  َتطِي�ُش  ل  اَلناي�ا  إنَّ 
)صادفن( وافقن، أي: الغبس )منها غرة( غفلًة عن املحاذرة )فأصبنها( أي: البقرَة 
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بأخذ ولدها )إن النايا( مجع َمنِيَّة، وهي املوت )ل تطيش( حتيد وتنحرف )سهامها( مجع 
َسْهم: آلة الرمي املعروفة.

ِديَمٍة  ِمْن  واكِ��ٌف  وَأْسَبَل  باَتْت  َتْسجاُمها40 دائِ��ًم  اَل��مئِ��َل  ُي��رِوي 
)باتت( البقرُة بعد َفْقِد ولِدها )وأسبل( صبَّ ماَءه بكثرة )واكف( الواكف: املطر النازل 
بقوة )من ديمة( الديمة: املزنة الدائمة املطر )يروي( يمأل )المئل( مجع مَخِيلة، وهي الرملة 

املنبتة للعشب وغريه )دائًم تسجامها( صبنُّها، ِمن سَجم الدمَع وغريه َسْجاًم: إذا صبَّه.

ُمَتواتِ�ٌر  َمْتنِه�ا  َطِريَق�َة  َغمُمهاَيْعُل�و  النُُّجوَم  َكَفَر  َلْيَلٍة  ِف 
)يعلو( يصري أعالها )طريقة متنها( طريقة املتن: خطٌّ من العنق إىل الذنب )متواتر( 

أي: َقْطر مطٍر متواتٍر، أي: متتابع )ف ليلة كفر( ست )النجوم غممها( وسخ سامئها.

ُمَتنَبًِّذا  قالًِصا  َأْص���ًل  ��ت��اُف  َهياُمهاَتْ َيِميُل  َأْن��ق��اٍء  بُِعُجوِب 
)تتاف( تدخل، ِمن اْجتاَف اليشء: إذا دخله، أو »جتتاب« أي: تلبس، ِمن اجتاب: 
عن  مبتِعًدا  متنحًيا  متنبًذا(  )قالًصا  ووَسُطها  ِجْذرها  الشجرة:  أصل  )أصًل(  لبس  إذا 
األشجار )بعجوب( العجوُب مجع َعْجب، وهو أصل الذنب، استعاَرُه ألصل الكثيب 
الرمل  َنًقى:  مجع  )أنقاء(  غريها  عن  متنحيًة  شجراته  إحدى  حتت  البقرة  دخلت  الذي 

الكثيب )يميل( ال يستقيم )هيامها( ما ال تاُسك له ِمن الرمِل.

ُمنرَِيًة  الظَّلِم  َوْج��ِه  ف  نِظاُمهاوُت���ُء  ُس��لَّ  الَبْحِريِّ  كُجمَنِة 
البقرة  من  حال  مضيئًة،  )منرية(  الظلمة  )الظلم(  أول  وجه(  )ف  تنري  )وت�ء( 
)كجمنة( اجلامنة: درة مصوغة من فضة )البحري( صفة ملحذوف، تقديره الرجل ونحوه 

)سل نظامها( خيطها اجلامع هلا.
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وَأْسَفَرْت  الظَّلُم  اْنَحَ�َ  إذا  َأْزلُمهاَحتَّى  الثََّرى  َعِن  َت��ِزلُّ  َبَكَرْت 
َتزَلُق،  ا )بكرت تزل(  إذا انح�( انكشف )الظلم وأسفرت( أضاءت جدًّ )حتى 
البقرة  الندي )أزلمها( قوائمها، شبَّه قوائم  التاب  الثرى(  أيًضا )عن  البقرة  حال من 

باألزالم الستوائها، والتزليم التسوية، وقد سميت القداح أزالًما لذلك.

ُصعائٍِد  ِن��اِء  ف  ُد  َت���َردَّ ��اُم��ه��اَعلَِهْت  َس��ْب��ًع��ا ُت��ؤاًم��ا ك��اِم��ًل َأيَّ
)علهت( رشعت منهمكة يف جَزٍع وضَجر )تردد( تذهب وترجع )ف ناء( ُغُدر، 
مجع هَنٍْي بالفتح والكرس: الغدير )صعائد( موضع بعينه )سبًعا تؤاًما( مجع توأم )كامًل 

أيامها( جعلها كاملة إشارة إىل أهنا من أيام الصيف الطويلة.

حالٌِق  وَأْسَحَق  َيئَِسْت  إذا  وفِطاُمهاَحتَّى  إِْرض��اُع��ه��ا  ُي��ْب��لِ��ِه  َلْ 
ٌع )حالق( ممتلٌئ  )حتى إذا يئست( قنطت من ولدها )وأسحق( خلق ودرس، رَضْ
)إرضاعها(  دارًسا  بالًيا  جيعله  يبله(  )ل  لبنًا  املمتلئ  الرضع  باإلمهال:  هنا  فاحلالق  لبنًا، 
مصدر أرضعت إذا ألقمت الثدَي فَم الرضيع )وفطامها( إمساكها رضَعها عن ولدها، 

وإنام أباله فقُدها ولدها.

فراَعها  الَنِيِس  ِرزَّ  َسْت  ِسقاُمهاَفَتَوجَّ والنِيُس  َغْيٍب  َظْهِر  َعْن 
واإِلْنس  األنيس  )النيس(  اخلفي  الصوت   : الرزنُّ )رز(  عت  تسمَّ )فتوجست( 
واألُناس والناس بمعنى )فراعها( أفزعها )عن ظهر غيب( أي: مل تر أصحاب الصوت 
قاُم مجع َسَقم، وهو املرض، كنى عن اإلنسان بأنه سقام البقرة  )والنيس سقامها( السِّ

ألهنا يناهلا منه ما يناهلا من املرض من جزع وموت.

ُه  َأنَّ ِسُب  َتْ الَفْرَجْيِ  كِل  وَأماُمهاَفَغَدْت  َخْلُفها  اَلخاَفِة  َم��ْوَل 
)فغدت( أصبحت )كل الفرجي( الفرج: ما بني قوائم الدابة، ويقال ملكان اخلوف 
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)تسب أنه مول الخافة( موضع املخافة، أي: أوىل هبا كقوله تعاىل: ]ۀ ہہ ہ 
ہ[ أي: أوىل بكم )خلفها وأمامها( خلفها وأمامها بدل من كال، أي: الفرجة التي 

بني قوائمها من اخللف والتي بينها من األمام.

وَأْرَسُلوا  ماُة  الرُّ َيئَِس  إذا  َأْعصاُمهاَحتَّى  قافًِل  َدواِج��َن  ُغْضًفا 
)غضًفا(  كالًبا  )وأرسلوا(  راٍم  مجُع  )الرماة(  البقرة  اصطياد  من  يئس(  إذا  )حتى 
يابًسا  )قافًل(  البيوت  مقيمة يف  معلَّمة  مجع أغضف، وهو مستخي األذنني )دواجن( 

)أعصامها( أجوافها، أو قالئدها املعلقة يف أعناقها.

�ٌة  َمَدِريَّ َل�ا  واْعَتَك�َرْت  َفَلِحْق�َن  وَتماُمه��ا50 ه�ا  َح�دُّ �ِة  �ْمَه�ِريَّ ك�السَّ
مدرية(  )لا  عطفت  وعكرت:  اعتكرت  )واعتكرت(  بالبقرة  الكالب  )فلحقن( 
سمهر:  إىل  منسوبة  )كالسمهرية(  املعروفة  احلياكة  آلة  باملدرية:  عنه  كنى  قرهِنا،  طرُف 

هتا )وتامها( كامهلا. رجل قديم من البحرين كان يعمل الرماح )حدها( ِحدَّ

َت��ُذْد  َلْ  إِْن  وَأْيَقنَْت  ِحاُمهالِ��َت��ُذوَدُه��نَّ  احُلُتوِف  ِمَن  َأَح��مَّ  َقْد  َأْن 
: قُرب  قت )إن ل تذد أن قد أحم( أحمَّ )لتذودهن( تطردهن وتكفَّهن )وأيقنت( حتقَّ

كأَجمَّ باإلعجام )من احلتوف( مجع َحْتف، وهو جميء املوت )حامها( موهتا.

َجْت  َفُ�ِّ َكساِب  ِمنْها  َدْت  ُسخاُمهاَفَتَقصَّ اَلَكرِّ  ف  وُغ���وِدَر  بِ��َدٍم 
الكرس:  بالبناء عىل  الكالب )كساب(  أي:  )منها(  كأقصدت  َقَتَلْت،  )فتقصدت( 
الفاعل عائد عىل  املفعولية لم»تقصدت«، والضمري  اسم كلبة، وهو يف حمل نصب عىل 
نت البقرُة بحمرة دم الكلبة، والترضيج التلوين بالدم )وغودر  البقرة )ف�جت بدم( لوِّ
ف الكر سخامها( سخام أيًضا علم عىل كلبة أخرى، وأضيفت يف البيت إىل ضمري عائد 

عىل الكالب.
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َحى  بِالضُّ اللَّواِمُع  َرَقَص  إِْذ  إِكاُمهاَفبِتِْلَك  اِب  ال���َّ َأْرِدَي��َة  واْجتاَب 
ك ولبس اإلكام )اللوامع(  )فبتلك( الناقة التي هذه صفاهتا )إذ( حني )رقص( حترَّ
مجع المع والمعة: كثري اللمعان )بالضحى( الوقت املعروف )واجتاب( لبس )أردية( 
ضحضاٌح  وآخَرُه  رساب،  ووَسَطُه  آٌل،  كاملاء  النهار  أول  تراه  ما  )ال�اب(  ِرداء  مجع 

ورقراق )إكامها( مجع أكمة، وهي اجلبل:
وأَكممممممٌم عمممىل إكممممماٍم جُيمممممُعأكمممَممممة بممممأَكممممٍم قمممد جتمممممُع
وُأُكممممممٌم فممممرٌد آلكمممماٍم ُنممِممميثمممم إكمممممماٌم مجمممُعمممه بمممُأُكمممِم

ِريَبًة  ُط  ُأَف���رِّ ل  باَنَة  اللُّ اُمهاَأْق���ِ�  ُلوَّ بِ��ح��اَج��ٍة  َي��ُل��وَم  أْن  أو 

)أق� اللبانة( احلاجة أو يف احلب خاصة )ل أفرط( التفريط: التضييع وإيثار العجز 

عىل غريه )ريبة( هتمة )أو أن يلوم( أو هنا بمعنى إال )بحاجة لوامها( مجع الئم: كثري 

ف امللوم. العذل عىل ما مىض من ترصنُّ

بِأنَّني  َن���واُر  َت���ْدِري  َت��ُك��ْن  اُمهاأَوَلْ  َجذَّ َحبائٍِل  َعْقِد  ���اُل  َوصَّ

)أول تكن تدري( تعلم )نوار( علم عىل امرأة )بأنني وصال( مبالغة يف الوصل ملن 

ك الذي يصطاد به، وكنى به عن  َ وَصله )عقد حبائل( مجع ِحبالة، وهي يف األصل: الرشَّ

العهد )جذامها( ملن جذم عهدي.

َأْرَض��ه��ا  َلْ  إذا  َأْم��كِ��نَ��ٍة  اُك  ِحاُمهاَت���رَّ النُُّفوِس  َبْعَض  َيْعَتلِْق  َأْو 

)تَراك( مبالغة يف التك )أمكنة إذا ل أرضها أو( أو هنا بمعنى إال، أي: إال أن )يعتلق( 

يرتبط ويتعلق )بعض النفوس حامها( أراد ببعض النفوس نفسه هو، فإنه جعلها مرهونة 

ث عنها. احلياة بزيارة املحدَّ
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َلْيَلٍة  ِمْن  َكْم  َتْدِريَن  ل  َأْن��ِت  ونِداُمهاَبْل  َل��ْه��ُوه��ا  َل��ِذي��ٍذ  َط��ْل��ٍق 
)بل أنت ل تدرين كم من ليلة طلق( ساكنة ال حرَّ فيها وال قرَّ )لذيذ( حلو طيب 

)لهوها وندامها( مجع نديم، وهو الصاحب، والنِّدام أيًضا: املنادمة.

تاِجٍر  وغ��اَي��ِة  ساِمَرها  بِ��تُّ  ُمداُمهاَق��ْد  وَع��زَّ  ُرفَِعْت  إْذ  واَفْيُت 
ر  )قد بت سامرها( حمدًثا فيها الناس اجلالسني معي )وغاية( الغاية: راية ينصبها اخلامَّ
مخرها  )مدامها(  قلَّ  )وعز(  ثمنها  غال  رفعت(  إذ  )وافيت  مخَّار  )تاجر(  مكانه  ليعرف 

جلودهتا وعلو ثمنها.

عاتٍِق  َأْدَك��َن  بُِكلِّ  باَء  السِّ ِختاُمهاُأْغ��ِل  وُفضَّ  ُقِدَحْت  َجْوَنٍة  َأْو 
)بكل(  الثمن  اخلمر غالية  اشتاء  ْبء:  والسَّ باء  السِّ )السباء(  غالًيا  )أغل( أشتي 
كنة اللون املعروف بني السواد والبياض )عاتق( واسع أو قديم  ِزقِّ مخٍر )أدكن( لونه الدنُّ
ة )قدحت( غرفت للرشب )وفض( كرس  اخلمر َحَسنِها )أو جونة( خابية مخر أيًضا ُمقريَّ

ألجل الرشب )ختامها( اخلاتِم بكرس وفتح التاء واخلاتام واخِليَتام واخِلتام: الطابع.

َكِرينٍَة  وَج��ْذِب  صافَِيٍة  بَِصُبوِح  بِ���ُم���َوتَّ���ٍر َت���ْأت���اُل���ُه إِْب��اُم��ه��ا60
كرينة(  )وجذب  مقدرة  خلمر  صفة  )صافية(  الصباح  وقت  ب  الرشنُّ )بصبوح( 
األوتاُر  فيه  جمعوٍل  )موتر(  )ب�(معوٍد  كرائن  ومجعها  للعود،  الضاربة  اجلارية  الكرينة: 

)تأتاله إبامها( تعاجله، من اْئَتال اليشء اْئتَِيااًل: عاجله.

بُِسْحَرٍة  جاَج  الدَّ حاَجَتها  نِياُمهاباَكْرُت  َه��بَّ  ِح��َي  ِمنْها  لَُع���لَّ 
)باكرت( سابقت وقت البكور )حاجتها( أي: حاجتي إليها، أي: اخلمر )الدجاج( 
حرة  َيكة املعروفة، وهو مفعول به لفعل »باكرت« )بسحرة( السنُّ اسم جنس دجاجة: الدِّ
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َحر بمعنى واحد )لعل منها( الَعلنُّ السقي بعد النََّهل واملرَة تلَو املرة )حي هب(  والسَّ
ْحرة. استيقظ من النوم )نيامها( أي: السنُّ

ٍة  ِزماُمهاَوغ��داِة ِري��ٍح َق��ْد َوَزْع���ُت وِق��رَّ مِل  الشَّ بَِيِد  َأْصَبَحْت  قد 
)و(كم من )غداة ريح( أي: فيها ريح )قد وزعت( كففُت )وقرة( شديدة الربودة 
اجلنوب  مع  تقاُبٍل  الشامل عىل  من  تأيت  التي  املعروفة  الريح  الشمل(  بيد  أصبحت  )قد 
الشامل  ملكت  كذلك  فهي  ريح،  ذات  بأهنا  وصفها  سبق  التي  الغداة  أي:  )زمامها( 

زمامها تقلِّبها بأفانني الربد.

تِي  ِشكَّ ِمُل  َتْ احَليَّ  ْيُت  َحَ جِلاُمهاوَلَقْد  َغ��َدْوُت  إِْذ  ِوشاِحي  ُفُرٌط 
)ولقد حيت( منعت وحفظت )احلي( احلينُّ هنا القبيلة، يعني هبا قبيلته هو )تمل 
شكتي( الشكة: السالح )فرط( صفة فرس مقدرة، والفرط من اخليل: املتقدمة الرسيعة 
)وشاحي( توشحي، أي: لبايس جلامها كالوشاح )إذ غدوت( دخلت يف الغداة )جلامها( 

ما جيعل يف فمها للَقْود والركوب.

َهْبَوٍة  ذي  عل  ُمْرَتَقًبا  َقتاُمهاَفَعَلْوُت  أْع��لِم��ِه��نَّ  إل  َح���ِرٍج 
ُينَظر  أي:  ُيرتَقب،  الذي  املرتفع  املكان  املرتقب:  )مرتقًبا(  فوُق  رصت  )فعلوت( 
منه العدونُّ حتى ال يأيَت فجأة )عل( مكاٍن )ذي هبوة( اهلبوة: الَغرَبة )حرج( احلرج هنا: 
ا )إل أعلمهن( جباهلن أو راياهتن، مجع عَلم، وهو هنا اجلبل أو الراية  املكاُن الضيُِّق جدًّ

)قتامها( غبارها.

كافٍِر  ف  َي��ًدا  َأْل��َق��ْت  إذا  َظلُمهاَحتَّى  الثُُّغوِر  َع��ْوراِت  وَأَج��نَّ 
)حتى إذا ألقت( الشمس املفهومة من سياق كالمه )يًدا( كنى عن غروب الشمس 
بإلقائها يدها يف ليل كافر )ف( ليٍل )كافر( الكافر هنا: الليل، لَكْفره األشياَء، أي: َسِته 
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إياها )وأجن( غطَّى وست )عورات( العورات هنا مجع عورة: اسم لكل مكان خِفيٍّ يف 
«، أضاف  ثغٍر ُيرتَقب منه العدونُّ )الثغور( مجع َثْغر: مكان اخلوف )ظلمها( فاعُل »أجنَّ

الظالم إىل ضمري العورات، أي: ظالم العورات يف الثغور.

ُمنِيَفٍة  َكِجْذِع  واْنَتَصَبْت  اُمهاَأْسَهْلُت  ُجرَّ ُدوَن���ا  َيْ���َصُ  َج���ْرداَء 

رأسها  رفعت  أي:  الفرس،  )وانتصبت(   ٍ لنيِّ سهٍل  مكاٍن  إىل  وصلت  )أسهلت( 

َسَعُفها  قليٍل  )جرداء(  ا  جدًّ طويلٍة  )منيفة(  نخلٍة  أصل  )كجذع(  ألعىل  عنقها  ت  ومدَّ

دون  يتعبون  أي:  كَعِلَم،  َحرِصَ  والفعُل  الصدر،  ضيق  احلَرَص:  دونا(  )يص  وليُفها 

عىل  ما  يقطع  أي:  جيرم،  الذي  وهو  جارم،  مجع  اجلُّرام  )جرامها(  رأسها  إىل  الوصول 

رؤوس النخل.

��ُه  وَش��لَّ ال��نَّ��ع��اِم  َط���ْرَد  ْعُتها  ِعظاُمهاَرفَّ وَخفَّ  َسِخنَْت  إذا  َحتَّى 

)رفعتها( بالغت يف رفعها )طرد النعام( أي: محلتها عىل ميٍش شْبه ميش طرد النعام 

ت  َلُل: الطرد أيًضا، أي: مثل سري شلِّ النعام )حتى إذا سخنت(: جدَّ )وشله( الشلنُّ والشَّ

يف السري وفار فيها الدُم )وخف عظامها( أي: خف يف السري عظاُمها، فبُعد عنها التثاقُل 

والتباطُؤ.

َنْحُرها  وَأْسَبَل  ِرحاَلُتها  ِحزاُمهاَقلَِقْت  احَلِميِم  َزَب��ِد  ِمْن  واْبَتلَّ 

من  ُيتَّخُذ  الرسج  شبُه  الرحالة:  )رحالتها(  رُسعُتها  واضطربت  كت  حترَّ )قلقت( 

جلوِد الغنِم بأصوافها يكون أخفَّ لراكب الفرِس حال الطلِب واهلرِب، واسم اجلنس 

رحاٌل )وأسبل( أمطر َعَرًقا )نحرها( النحر: نقرة يف أعىل الصدر )وابتل من زبد( الزبد: 

رغوٌة تعلو بعض املائعات )احلميم( العرِق )حزامها( ما يربط رسَجها عليها.
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َحاُمهاَتْرَق�ى وَتْطَع�ُن ف الِعن�اِن وَتنَْتِح�ي  َأَج���دَّ  إْذ  احَل��مَم��ِة  ِوْرَد 
)ترقى( تصعد وترتفع )وتطعن( بُعنِقها لنشاطِها )ف العنان( سيور اللجام )وتنتحي( 
عىل  هنا  ورد  ونصب  املاء،  قصُد  الِوْرد:  )ورد(  االعتامد  هنا  وهو  االنتحاء  من  تعتمد، 
النيابة عن املطلق من فعل »ترقى« )احلممة( واحدة احلامم، وهي ذات األطواق من الطري 
)إذ أجد( بالغ يف الطريان، ملا أصابه من عطش )حامها( يعني مجاعتها من احلامم، وذلك 

بجعلها هي ترسع أعىل رسعة لتلحق به، فالفرس إًذا ُتشبه هذه احلاممة.

وَك���ثِ���رَيٍة ُغ��َرب��اُؤه��ا َمْ��ُه��وَل��ٍة  ذاُمها70 وُيْ��َش��ى  َنوافُِلها  ُت��ْرَج��ى 
)كثرية غرباؤها( مجُع غريب، ملن كان خارج وطنه، فهم يأتون هذه  ُرّب داٍر  )و( 
نوافلها( عطاياها  ُزواِرها لكثرهتم )ترجى  بعُض  جُيَهُل  الدار حلوائجهم )مهولة( أي: 
)ويشى( خياف )ذامها( عيبها، يشري - كام قالوا - إىل مناظرٍة َجَرْت بينه وبني الربيع بن 

زياد يف دار امللك النعامن بن املنذر.

ا  كأنَّ ُح��وِل  بِ��ال��ذُّ ُر  َت��َش��ذَّ َأْقداُمهاُغْلٍب  َرواِس��ًي��ا  ال��َب��ِديِّ  ِج��نُّ 
ر وهو  )غلب( ِغالظ األعناق، مجع أغلب لغليظ العنق )تشذر( تتهدد، من التشذنُّ
التهدد )بالذحول( األحقاد، مجع َذْحل وهو احلقد )كأنا جن البدي( موضع معروف، 
شبَّه الرجال األشداء الغرباء املجتمعني يف بيت النعامن بِجنِّ هذا البلِد؛ لثباهتم يف اخلصام 

واجلدال )رواسًيا أقدامها( ثوابت، مجع راسية، أي: ثابتة.

ها  بَِحقِّ وُب��ْؤُت  باطَِلها  كِراُمهاَأْن��َك��ْرُت  َع��َ�َّ  َيْفَخْر  ول  ِع��نْ��ِدي 
الرجال )وبؤت( أقررت واعتفت  أقبله، والضمري عائد عىل  باطلها( مل  )أنكرت 
فاخْرُته  قوهلم:  من  املفاخرة،  يف  يغلبني  مل  يفخر(  )ول  نظري  يف  أي:  عندي(  )بحقها 

فَفَخْرُته، أي: غلبته يف الفخر )ع�َّ كرامها( مجع كريم ضد لئيم.
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ْتِفها  حِلَ َدَع��ْوُت  َأْيساٍر  َأْجساُمهاوَج��ُزوِر  ُم��َت��ش��ابِ��ٍه  بِ��َم��غ��الِ��ٍق 
)و( ُربَّ )جزور( اجلزور: الناقة املنحورة )أيسار( األيسار مجع َيرَس، وهو الضارب 
لقداح امليرس )دعوت حلتفها بمغالق( املغالق: أعواد امليرس، ُسميْت مغالَق ألن هبا َيْغَلُق 
اخلطر ِمْن قوهلم: »غلق الرهن« إذا مل يوجد له فِكاك )متشابه أجسامها( أي: ذواهتا، أي: 

عيدان امليرس، ألن بعضها يشبه بعًضا.

ُمْطِفٍل  أْو  لِعاِقٍر  بِ��نَّ  حِلاُمهاَأْدُع���و  اجَلِميِع  ���رياِن  جِلِ ُب��ِذَل��ْت 
)أدعو بن( أي: السهام )ل�(منحر ناقٍة )عاقر( ال تلد )أو( نحر ناقٍة )مطفل( ذات 
مقابل  بال  أعطيت  )بذلت(  السهام إلحدامها  تعيني  بعد  بينهام  فرق  أي: ولد، ال  طفل 

)جلريان( مجع جار )اجلميع( مجيع اجلريان )حلامها( مجع حلم.

َكَأنَّم  اجَلنِيُب  واجل��اُر  ْيُف  َأْهضاُمهافالضَّ ُمِْصًبا  َتباَلَة  َهَبطا 
)فالضيف واجلار اجلنيب( البعيد أو الغريب )كأنم هبطا( نزال )تبالة( واٍد خُمِصب 
من أودية اليمن )مصًبا( موصوًفا باخِلْصب، وهو ضد امَلْحل، وهو منصوب يف البيت 

عىل احلال من تبالة )أهضامها( أماكنها املطمئنة، مجع ِهْضم.

��ٍة  َرِذيَّ َأْهداُمهاَت���ْأِوي إل الَْط��ن��اِب ُك��لُّ  ق��الِ��ٍص  الَبلِيَِّة  ِم��ْث��ِل 
)تأوي( ترجع )إل الطناب( األحبال، مجع ُطنُب وهو احلبل، أي: تأيت بيتي، وكنى 
عنه بأطنابه )كل رذية( أي: مسكينٍة فقرية، وأصل الرذية: الناقة التي َترِذي يف السفر، 
أي: تتخلف لَفْرط ُهزاهلا وَكالهلا )مثل البلية( البلية: الناقة ُيشدنُّ ربُطها عىل قرب صاحبها 

حتى توت )قالص( قارص غري طويل )أهدامها( مجع ِهْدم، وهو الثوب اخلَلق البايل.

َتناَوَح�ْت  ي�اُح  الرِّ إذا  ُل�وَن  َأْيتاُمهاوُيَكلِّ َش��واِرًع��ا  ُتَمدُّ  ُخُلًجا 
تناوحت(  الرياح  )إذا  املدور  كاإلكليل  اجِلفان  يف  اللحم  رون  ُيممَدوِّ )ويكللون( 
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تناوحت: تقابلت، ومنه قوهلم: اجلبالن ُمتناِوحاِن، أي: متقابالن )خلًجا( مجع خليج، 
وهو يف األصل: النهر الصغري، كنى باخلُلج عن كثرة اللبن وغريه يف األواين املكلَّلة باللحم 
وغريه )تد( تزاد تلك اخلُلج من البحر الذي ُخلجت، أي: جذبت منه، واخلْلج اجلذب 
ع يف املاء خاَضه، كنى عن  )شوارًعا( مجع شارعة، أراد مجاعات املساكني، وأصله من رَشَ

كثرة إقبال املساكني عىل الطعام باخلوض للامء )أيتامها( الضمري عائد عىل املساكني.

َي�َزْل  َلْ  اَلجاِم�ُع  اْلَتَق�ِت  إذا  �ا  اُمهاإنَّ َجشَّ َعظِيَمٍة  لِ���زاُز  ِم��نَّ��ا 
)إنا إذا التقت الجامع( أماكن االجتامع )ل يزل منا لزاز( رجٌل لِزاُز اخلصوِم، أي: 
يصلح ألن ُيَلّز هبم، أي: ُيقَرن ليقهرهم )عظيمة( صفة خلصومٍة مقدرة، أي: خصومة 

عظيمة )جشامها( يتكّلفها ويتحّمل أعباَءها.

ه�ا  َحقَّ الَعِش�رَيَة  ُيْعطِ�ي  �ٌم  اُمهاوُمَقسِّ َهضَّ ُقوِقها  حِلُ وُم��َغ��ْذِم��ٌر 
القبيلة )حقها( الذي هلا  )يعطي العشرية(  َيعِدل فهو  )مقسم( للحقوق  )و( رجل 
)ل�(  اهلمهمة  مع  ُب  التغضنُّ وهو  بالتغْذُمر،  موصوف  رجل  )مغذمر(  رجل  )و(  عليه 
ألجل ضياع )حقوقها( أي: القبيلة )هضامها( مبالغ يف َهْضِمها، أي: كرسها وظلمها، 
بإضاعة  نفسه  ويظلم  القبيلة  يغضب عند ضياع حقوق  فهو  له  كانت  إذا  احلقوق  أي: 

حقوقها.

النََّدى  َعَل  ُيِعُي  َكَرٍم  وذو  َفْضًل  َغنَّاُمها80 َرغائٍِب  َكُسوُب  َسْمٌح 
)ذو كرم  )و( آخر  اًل عىل غريه  )فضًل( أي: يفعل األجماَد السابقَة فضاًل أي: تفضنُّ
كلِّ  كْسِب  يف  مبالغ  )كسوب(  جواد  )سمح(  َنِدَي  والفعل  الكرم،  الندى(  عل  يعي 
مرغوٍب فيه )رغائب( مجع َرِغيبة: كل مرغوٍب فيه من قول أو عمل أو ذات نفيسة أو 

غري ذلك )غنامها( مبالِغ يف حتصيلها واكتساهبا.
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آباُؤُهْم  َلُهْم  َسنَّْت  َمْعَشٍ  ولِ��ُك��لِّ َق���ْوٍم ُس��نَّ��ٌة وإِم��اُم��ه��اِم��ْن 
)من معش سنت لهم آباؤهم( أي: رسمْت هلم آباُؤهم ِمن قبُل كْسَب رغائِب املعايل 

)ولكل قوم سنة( طريٌق خَيُطنُّوهنا ألنفسهم )وإمامها( الذي يقتدى به فيها.

َفعاُلُهْم  َي��ُب��وُر  ول  َيْطَبُعوَن  َأْحلُمهال  اَل��َوى  َمَع  َيِميُل  ل  إْذ 

)ل يطبعون( ال يوصفون بالّطَبع، وهو تدننُُّس الِعْرض وتلطنُّخه )ول يبور( ال هيلك 

وال ينعدم )فعالهم( الَفعال بالفتح: الفعل اجلميل، أو مطلًقا يف غري ما هنا )إذ ل يميل 

مع الوى( اهلوى: ما هيواه الشخص )أحلمها( عقوهلا، مجع ِحْلم.

فإنَّ�م  اَللِي�ُك  َقَس�َم  بِ�م  َعلَُّمهافاْقنَ�ْع  َبْينَنا  اَل��لئِ��َق  َق��َس��َم 

)فاقنع( اْرَض )بم قسم( أراد وكتب )الليك( اخلالق الباري E )فإنم قسم( 

ع )اللئق( السجايا واألخالَق محيدًة كانت أو ذميمًة )بيننا علمها( الذي يعلِّمها  وزَّ

.E الناس وخيص منها من شاء بام شاء، وهو الباري

َمْعَشٍ  ف  َمْت  ُقسِّ الَم��اَن��ُة  اُمهاوإذا  َقسَّ َحظِّنا  بِ��َأْوَف��ِر  َأْوَف 

ل ووّفر )بأوفر( أكثر )حظنا( نصيبنا  )وإذا المانة قسمت ف معش( قوم )أوف( كمَّ

منها )قسامها( أي: األمانة، أي: موزعها.

َس�ْمُكُه  َرفِيًع�ا  َبْيًت�ا  َلن�ا  وُغلُمهافَبنَ�ى  َكْهُلها  إَل��ْي��ِه  فَسم 

ارتفع  )فسم(  َسْقُفه  عالًيا  سمكه(  )رفيًعا  واملجد  الرشف  من  يريد  بيًتا(  لنا  )فبنى 

)إليه( أي: ذلك الرشف )كهلها( أي: القبيلة، وهو من بلغ الثالثني أو أربًعا وثالثني إىل 

. إحدى ومخسني )وغلمها( الغالم الذي َطرَّ شارُبه أو من حني يولد إىل أن يِشبَّ
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ُأْفظَِعْت  الَعِشرَيُة  إذا  عاُة  السُّ اُمهاَوُهُم  ُحكَّ وُه��ْم  َفواِرُسها  وُه��ُم 
ُمْرِعٍب  بأمٍر عظيٍم  ُأتَيْت  العشرية أفظعت(  السعاة( يف اخلري، مجع ساٍع )إذا  )وهم 

)وهم فوارسها( يف احلرب )وهم حكامها( يف االختصام واالحتكام.

فِيِهُم  لِ��ْل��ُم��ج��اِوِر  َربِ��ي��ٌع  عاُمهاَوُه���ُم  َتطاَوَل  إذا  واْل��ُم��ْرِم��لِت 
والمرملت(  فيهم  )للمجاور  النفع  وعموم  اخلري  يف  الربيع  حياكون  ربيع(  )وهم 

، من أْرمَل: َنِفد زاُده )إذا تطاول عامها( أي: املرمالت، لسوء حاهلا. الاليت ال زاَد هلنَّ

حاِسٌد  ُيَبطَِّئ  َأْن  الَعِشرَيُة  َوُه��ُم  لِئاُمها88 ال��َع��ُدوِّ  َم��َع  َيِميَل  أْن  أْو 
)وهم العشرية( فال ترىض )أن يبطئ( عن ُنرْصة بعِضهم بعًضا )حاسد( متمنٍّ زواَل 
نعمِة غريه )أو أن يميل( يركن ويتعاطف )مع العدو لئامها( أي: العشرية، فال يرضون 

شيًئا من هذا العمل الدينء.
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معلقة عمرو بن كلثوم
فاْصَبِحينا  بَِصْحنِِك  ُهبِّي  أل  الَْن��َدِري��ن��ا1 ُخُ���وَر  ُت��ْب��ِق��ي  ول 

فيها  احُل���صَّ  ك��أنَّ  َسِخيناُمَشْعَشَعًة  خاَلَطها  ال���اُء  م��ا  إذا 

َه��واُه  َع��ْن  باَنِة  اللُّ بِ��ِذي  ���وُر  َيلِيناَتُ َح��تَّ��ى  ذاَق��ه��ا  م��ا  إذا 

ْت  ُأِم��رَّ إذا  ِحيَح  الشَّ ِحَز  اللَّ ُمِهيناَتَرى  فِ��ي��ه��ا  لِ���الِ���ِه  َع��َل��ْي��ِه 

َعْمٍرو  ُأمَّ  َعنَّا  ال��َك��ْأَس  الَيِميناَصَبنِْت  َمْ��راه��ا  ال��َك��ْأُس  وك��اَن 

َع��ْم��ٍرو  ُأمَّ  ال��ثَّ��لَث��ِة  َشُّ  َتْصَبِحيناوم��ا  َل  الَّ��ِذي  بِصاِحبِِك 

بَِبْعَلَبكٍّ  ْب���ُت  َشِ َق��ْد  َوقاِصيناوَك���ْأٍس  ِدَم��ْش��َق  ِف  َوُأْخ���َرى 

اَلنايا  ُت��ْدِرُك��ن��ا  َس���ْوَف  ِري��ن��اوإنَّ���ا  َرًة ل��ن��ا َوُم��َق��دَّ ُم����َق����دَّ

َظِعينا  ي��ا  ِق  ال��تَّ��َف��رُّ َق��ْب��َل  ي��ن��اِق��ِف��ي  ِ�ِ�� ِك ال��َي��ِق��َي َوُتْ ْ ُن���َخ����ِّ

ًما  َصْ أْحَدْثِت  َهْل  َنْسأْلِك  ِقِفي  الِمينا10 ُخنِْت  أْم  الَبْيِ  لِ��َوْش��ِك 

وَطْعنًا  ًب���ا  َضْ َك��ِرَي��ٍة  أَق����رَّ بِ���ِه َم��والِ��ي��ِك ال��ُع��ُي��ون��اب��َي��ْوِم 

َرْه���ٌن  ال��َي��ْوَم  وإنَّ  َغ���ًدا  َتْعَلِميناوإنَّ  ل  بِ��م  َغ���ٍد  َوَب���ْع���َد 

َخ��لٍء  َع��َل  َدَخ��ْل��َت  إذا  الكاِشِحيناُت��ِري��َك  ُعُيوَن  أِمنَْت  َوَق��ْد 

بِْكٍر  أْدم����اَء  َع��ْي��َط��ٍل  َجنِيناِذراَع����ْي  َت��ْق��َرأ  َلْ  ��ْوِن  ال��لَّ ِه��ج��اِن 

َرْخًصا  العاِج  ُح��قِّ  ِمْثَل  اللِمِسيناوَث��ْدًي��ا  َأُك���فِّ  ِم��ْن  َحصاًنا 

وطاَلْت  َسَمَقْت  َل��ْدَن��ٍة  َرواِدُف���ه���ا َت��ن��وُء بِ���م َولِ��ي��ن��اوَمْتنَْي 
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َعنْها  ال��ب��اُب  َيِضيُق  ُجنُوناوم��ْأَك��َم��ًة  بِ��ِه  ُجنِنُْت  َق��د  وَكْشًحا 

ُرخ���اٍم  أو  َب��َل��نْ��ٍط  َرنِيناوس��اِري��َت��ْي  َحْليِِهم  َخ��ش��اُش  َي���ِرنُّ 

َسْقٍب  ُأمُّ  َكَوْجِدي  َوَج��َدْت  احَلنِينافم  ��ع��ِت  َف��َرجَّ ��ْت��ُه  أَض��لَّ

َشقاها  ْك  َي���ْتُ ل  َش��ْم��ط��اُء  ول  َجنِينا20 إلَّ  تِ��ْس��َع��ٍة  ِم���ْن  ل��ا 

ا  َلمَّ واْشَتْقُت  با  الصِّ ��ْرُت  ُحِديناَت��َذكَّ أُص���ًل  ُحُ��وَل��ا  َرأْي����ُت 

ْت  واْشَمَخرَّ الَيمَمُة  ُمْصلِتِينافأْعَرَضِت  بِ��أْي��ِدي  َك��أْس��ي��اٍف 

َعَلْينا  َت��ْع��َج��ْل  َف��ل  ِه��نْ��ٍد  الَيِقيناأب��ا  َك  ْ ُن���َخ����ِّ َوأْن��ظِ��ْرن��ا 

بِيًضا  اي���اِت  ال���رَّ ُن����وِرُد  َرِوينابِ��أنَّ��ا  َق��ْد  ُحْ���ًرا  َوُن��ْص��ِدُرُه��نَّ 

�������اٍم ل��ن��ا ُغ�����رٍّ طِ�����واٍل  َنِديناوأيَّ أْن  فِيها  اَل��ْل��َك  َعَصْينا 

ُج��وُه  اُلْحَجِريناوَس��يِّ��ِد َم��ْع��َشٍ َق���ْد َت��وَّ َيِْمي  اُل��ْل��ِك  بِتاِج 

َعَلْي�ِه  عاكَِف�ًة  اَلْي�َل  ُم���َق���لَّ���َدًة أِع��نَّ��َت��ه��ا ُص��ُف��ون��اَتَرْكن�ا 

ُطُلوٍح  بِ��ِذي  الُبُيوَت  اُلوِعِديناوأْن��َزْل��ن��ا  َننِْفي  اماِت  الشَّ إل 

ِمنَّ�ا  احَل�يِّ  كِلُب  ْت  َه�رَّ َيلِيناوَق�ْد  َم���ن  َق���ت���اَدَة  ْب��ن��ا  وَش��ذَّ

َرح��ان��ا  َق����ْوٍم  إل  َن��نْ��ُق��ْل  متى  َطِحين�ا30 ل�ا  اللِّق�اِء  ف  َيُكوُن�وا 

ِق����يَّ َن��ْج��ٍد  ِعيناَي��ُك��وُن ثِ��ف��اُل��ا َشْ أْجَ ُق��ض��اَع��َة  َوُل��ْه��َوُت��ه��ا 

ِمنَّا  الْض��ي��اِف  َم��نْ��ِزَل  َتْشتُِموناَن��َزْل��ُت��ْم  أْن  ال��ِق��َرى  َفأْعَجْلنا 

ِق��راُك��ْم  ْلنا  َفَعجَّ َطُحوناَق��َرْي��ن��اُك��ْم  ِم���ْرداًة  ْبِح  الصُّ ُقَبْيَل 

َعنُْهْم  َوَن��ِع��فُّ  ُأن��اَس��ن��ا  َحَُّلوناَن��ُع��مُّ  م��ا  َع��نْ��ُه��ُم  َوَن��ْح��ِم��ُل 
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َعنَّا  ال��نَّ��اُس  َت��راَخ��ى  ما  ُغِشيناُنطاِعُن  إذا  ُيوِف  بِالسُّ ُب  وَن���ْ�ِ

ُل��ْدٍن  اِل��طِّ��يِّ  َقنا  ِم��ْن  َتلِينابِ��ُس��ْم��ٍر  َيْ بِ��بِ��ي��ٍض  أْو  َذوابِ�����َل 

فيها  الْب���ط���اِل  َج��اِج��َم  ُوُس����وٌق بِ��الم��اِع��ِز َي��ْرَتِ��ي��ن��اك���أنَّ 

ا  َشقًّ ال��َق��ْوم  ُرُؤوَس  با  فَتْخَتلِيناَن��ُش��قُّ  ق��اَب  ال��رِّ َوَنْخَتلُِب 

َيْبُدو  ْغِن  الضِّ َبْعَد  ْغَن  الضِّ فِيناوإِنَّ  الدَّ اَء  ال���دَّ وُيْ���ِرُج  َعَلْيَك 

َمَعدٌّ  َعلَِمْت  َق��ْد  اَل��ْج��َد  َوِرْث��ن��ا  َيبِينا40 َح��تَّ��ى  ُدوَن����ُه  ُن��ط��اِع��ُن 

ْت  َخ��رَّ احَل��يِّ  ِع��مُد  إذا  َيلِيناوَن��ْح��ُن  َم��ْن  َنْمنَُع  الْحفاِض  َع��ِن 

ف��م َي������ْدُروَن م���اذا َي��تَّ��ُق��ون��اَن��ُج��ذُّ ُرُؤوَس���ُه���ْم ف َغ���رْيِ بِ��رٍّ 

َم���اِري���ٌق بِ���أْي���ِدي لِع��بِ��ي��ن��اك���أنَّ ُس��ُي��وَف��ن��ا م��نَّ��ا وم��نْ��ُه��ْم 

ُطلِيناك���أنَّ ثِ��ي��اَب��ن��ا ِم��نَّ��ا وِم��نْ��ُه��ْم  أْو  بِ���ُأْرُج���واٍن  ُخِضْبَن 

َح��يٌّ  بِ��اِلْس��ن��اِف  َع���يَّ  م��ا  َيُكوناإذا  أْن  اُل��َش��بَّ��ِه  اَل���ْوِل  ِم��َن 

َحدٍّ  ذاَت  َرْه���َوَة  ِم��ْث��َل  الّسابِِقيناَنَصْبنا  َوُك���نَّ���ا  ُم��اَف��َظ��ًة 

بِينابِ��ُش��بَّ��اٍن َي����َرْوَن ال��َق��ْت��َل َمْ���ًدا  ُمَرَّ احُل����ُروِب  ف  وِش��ي��ٍب 

َجِيًعا  ُك��لِّ��ِه��ُم  ال��نَّ��اِس  ��ا  َبنِيناُح��َديَّ َع���ْن  َب��نِ��ي��ِه��ْم  ُم��ق��اَرَع��ًة 

َعَلْيِه�ْم  َخْش�َيتِنا  َي�ْوَم  �ا  ُثبِين�افأمَّ ُعَصًب�ا  َخْيُلن�ا  فُتْصبِ�ُح 

َعَلْيِهْم  َنْخَشى  ل  َي���ْوَم  ��ا  وأمَّ ُمَتَلبِّبِينا50 غ����اَرًة  َف��نُ��ْم��ِع��ُن 

َبْكٍر  بِن  ُجَشَم  َبنِي  ِم��ْن  ��ُه��وَل��َة واحُل��ُزون��ابِ��َرْأٍس  َن���ُدقُّ بِ��ِه ال��سُّ

أنَّ��ا  الْق������واُم  َي��ْع��َل��ُم  ل  َونِيناأل  َق���ْد  وأنَّ���ا  َتَضْعَضْعنا 
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َعَلْينا  أَح���ٌد  َيْ��َه��َل��ْن  ل  اجلاِهلِيناأل  َجْهِل  َف��ْوَق  فنَْجَهَل 

ِهنٍْد  ْب��َن  َع��ْم��ُرو  َمِشيَئٍة  َقطِينابِ���َأيِّ  فِيها  لَِقْيلُِكْم  َن��ُك��وُن 

ِهنٍْد  ْب��َن  َع��ْم��ُرو  َمِشيَئٍة  َوَت��ْزَدِري��ن��ابِ���َأيِّ  ال��ُوش��اَة  بِنا  ُتطِيُع 

ْدن���ا وأوِع���ْدن���ا ُرَوْي�����ًدا  ����َك َم��ْق��َت��ِوي��ن��اَتَ���دَّ م��ت��ى ُك��نَّ��ا لُمِّ

أْع��َي��ْت  َع��ْم��ُرو  ي��ا  َقناَتنا  َتلِيناف��إنَّ  أْن  َقْبَلَك  الْع���داِء  عل 

ْت  اْش��َم��أزَّ با  الثَّقاُف  َع��ضَّ  وَولَّ���ْت���ُه َع���َش���ْوَزَن���ًة َزُب��ون��اإذا 

َأَرنَّ��ْت  اْنَقَلَبْت  إذا  واجَلبِيناَع��َش��ْوَزَن��ًة  ��ِف  اُل��َث��قِّ َقفا  َت��ُش��جُّ 

َبْكٍر  ْبِن  ُجَشَم  ف  ْثَت  ُحدِّ َفَهْل  لِينا60 الوَّ ُخ��ُط��وِب  ف  بِ��نَ��ْق��ٍص 

َسْيٍف  ْب��ِن  َعْلَقَمَة  َمْ��َد  ِديناَوِرْث��ن��ا  اَل��ْج��ِد  ُح��ُص��وَن  َلنا  أب��اَح 

ِمنُْه  واَل���رْيَ  ُمَهْلِهًل  اِخِريناَوِرْث���ُت  الذَّ ُذْخ���ُر  نِ��ْع��َم  ا  ُزَه���رْيً

الْك��َرِم��ي��ن��اوَع��تَّ��اًب��ا وُك��ْل��ُث��وًم��ا َجِ��ي��ًع��ا  ُت���راَث  نِْلنا  ِبِ���ْم 

َعنُْه  ْث��َت  ُح��دِّ ال��ذي  ِة  ال���ُ�َ اُلْحَجريناوذا  َوَنْحِمي  ُنْحَمى  بِ��ِه 

ُكَلْيٌب  ��اِع��ي  ال��سَّ َق��ْب��َل��ُه  َولِيناوِم��نَّ��ا  َق���ْد  إِلَّ  اَل��ْج��ِد  ف���أيُّ 

بَِحْبٍل  َقِرينََتنا  َن��ْع��ِق��ْد  الَقِريناَم��َت��ى  َت��ِق��ِص  أْو  احَل��ْب��َل  ��ذَّ  َتُ

ِذم��اًرا  أْمنََعُهْم  َنْحُن  َيِميناوُن��وَج��ُد  َع��َق��ُدوا  إذا  وأْوف���اُه���ْم 

َخ��زاَزى  ف  ُأْوِق���َد  َغ��داَة  الّرافِِديناوَنْحُن  ِرْف���ِد  َف���ْوَق  َرَف��ْدن��ا 

ُأراَط��ى  بِ��ِذي  احلابُِسوَن  ِريناوَنْحُن  الدَّ اُل���وُر  ��ُة  اجِل��لَّ َت��َس��فُّ 

ُأطِْعنا  إذا  احل��اكِ��ُم��وَن  وَن��ْح��ُن  ُعِصينا70 إِذا  ال��ع��اِزُم��وَن  وَن��ْح��ُن 
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َسِخْطنا  لِ��ا  ال��تَّ��اِرُك��وَن  َرِضيناوَن��ْح��ُن  لِ��ا  اآلِخ����ُذوَن  وَن��ْح��ُن 

الَتَقْينا  إذا  الْي��َم��نِ��َي  َأبِيناوُك��نّ��ا  َب��نُ��و  ي���َن  الْي���َ�ِ وك���اَن 

َيلِيِهْم  فيَمْن  َص��ْوَل��ًة  َيلِينافصاُلوا  فيَمْن  َص��ْوَل��ًة  وُص��ْل��ن��ا 

بايا  وبِالسَّ بِ��ال��نِّ��ه��اِب  ِديناف��آُب��وا  ُمَصفَّ بِ��اُل��ُل��وِك  وُأْب��ن��ا 

الَيِقيناإَل��ْي��ُك��ْم ي��ا َب��نِ��ي َب��ْك��ٍر إَل��ْي��ُك��ْم  ِم��نَّ��ا  َت��ْع��ِرُف��وا  ��ا  أَل��مَّ

��ا َت��ْع��َل��ُم��وا ِم��نَّ��ا وِم��نْ��ُك��ْم  َك��ت��ائِ��َب َي��طَّ��ِع��نَّ وَي��ْرَتِ��ي��ن��اأَل��مَّ

الَيمن  والَيَلُب  الَبْيُض  وَينَْحنِيناَعَلْينا  َي��ُق��ْم��َن  وأْس��ي��اٌف 

ِدلٍص  س��ابِ��َغ��ٍة  ُك���لُّ  ُغُضوناَع��َل��ْي��ن��ا  َل��ا  النِّطاِق  َف��ْوَق  َت��رى 

َيْوًما  الْبطاِل  َع��ِن  ُوِضَعْت  ُجوناإذا  ال��َق��ْوِم  ُج��ُل��وَد  َل��ا  َرأْي���َت 

ك��أنَّ ُغ��ُض��وَنُ��نَّ ُم��ُت��وُن ُغ��ْدٍر  َجَرْينا80 إذا  ي��اُح  ال��رِّ ُقها  ُتَصفِّ

ُج��ْرٌد  ْوِع  ال����رَّ َغ���داَة  ِمُلنا  واْفُتلِيناوَتْ َن��ق��ائِ��َذ  َل��ن��ا  ُع��ِرْف��َن 

ُشْعًثا  وَخ��َرْج��َن  َدواِرًع���ا  َبلِْيناَوَرْدَن  َق��ْد  ص��ائِ��ِع  ال��رَّ ك��أْم��ث��اِل 

َبنِيناَوِرْث��ن��اُه��نَّ َع���ْن آب���اِء ِص���ْدٍق  م��ْت��ن��ا  إذا  وُن���وِرُث���ه���ا 

َتُوناع��ل آث���اِرن���ا بِ��ي��ٌض ِح��س��اٌن  أْو  ��َم  ُت��َق��سَّ أْن  ُن��ح��اِذُر 

َع��ْه��ًدا  ُبُعوَلتِِهنَّ  ع��ل  ُمْعلِِميناأَخ���ْذَن  َك��ت��ائِ��َب  َلَق���وا  إذا 

وبِيًضا  أْف���راًس���ا  نِيناَل��َي��ْس��َت��لِ��ُب��نَّ  ُمَقرَّ احَل��ِدي��ِد  ف  ى  وأْسَ

َقِريناَت��ران��ا ب���اِرِزي���َن وُك����لُّ َح��يٍّ  َم��اَف��َت��ن��ا  �����ُذوا  َ اتَّ َق���ِد 

الُهَوْينَى  َيْمِشَي  ُرْح��َن  ما  اِربِيناإذا  الشَّ ُمُتوُن  اْضَطَرَبْت  كم 
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َلْسُتْم  وَي��ُق��ْل��َن  ِجياَدنا  َتْ��نَ��ُع��ون��اَيُقْتَن  َلْ  إذا  ُب��ُع��وَل��َت��ن��ا 

َبْكٍر  ْبِن  ُجَشَم  َبنِي  ِمْن  َظعائُِن  وِدين�ا90 َح�َس�ًبا  بِ�ِم�يَس�ٍم  َخ�َل�ْط�َن 

ٍب  َضْ ِمْثُل  الظَّعائَِن  َمنََع  كالُقلِيناوما  ��واِع��َد  ال��سَّ ِم��نْ��ُه  َت��َرى 

��ُي��وُف ُم��َس��لَّ��لٌت  ِعيناك��أنَّ��ا وال��سُّ أْجَ ا  ُط���رًّ ال��نّ��اَس  َوَل��ْدن��ا 

ُتَدْهِدي  َكم  ُؤوَس  ال��رُّ الُكِريناُي��َدْه��ُدوَن  بِأبَطِحها  َح�����زاِوَرٌة 

َمَعدٍّ  ِم��ْن  َقبائُِل  َعلَِمْت  ُبنِيناوَق��ْد  بِ��أب��َط��ِح��ه��ا  ُق��َب��ٌب  إذا 

َق��َدْرن��ا  إذا  اُل��ْط��ِع��ُم��وَن  اْبُتلِينابِ��أنَّ��ا  إذا  اُل��ْه��لِ��ُك��وَن  وأنَّ���ا 

ِشيناوأنَّ����ا ال���انِ���ُع���وَن لِ���ا أَرْدن����ا  بِ��َح��ْي��ُث  ال��نَّ��اِزُل��وَن  وأنَّ���ا 

َسِخْطنا  إذا  ال��ت��اِرُك��وَن  َرِضيناوأنَّ���ا  إذا  اآلِخ�����ُذوَن  وأنَّ���ا 

ُأطِْعنا  إذا  ال��ع��اِص��ُم��وَن  ُعِصيناوأنَّ���ا  إذا  ال��ع��اِزُم��وَن  وأنَّ���ا 

َصْفًوا  ال��اَء  َوَرْدن��ا  إِْن  ُب  وطِيناوَن��ْشَ َك���ِدًرا  ن��ا  َغ��رْيُ ُب  وَي���ْشَ

َعنَّا  ال��طَّ��ّمِح  َب��نِ��ي  أْب��لِ��ْغ  أل  وُدْع��ِم��يًّ��ا َف��َك��ْي��َف َوَج��ْدُتُ��ون��ا100

َخْسًفا  النَّاَس  ساَم  اَلْلُك  ما  فيناإذا  لَّ  ال����ذُّ ُن��ِق��رَّ  أْن  أَب��ْي��ن��ا 

َعنَّا  ض���اَق  َح��تَّ��ى  ال���َ�َّ  َسِفيناَم��ْلن��ا  َن��ْم��َل��ُؤُه  ال��َب��ْح��ِر  وم���اُء 

َص��بِ��يٌّ  َل��ن��ا  ال��ِف��ط��اَم  َب��َل��َغ  إذا  ساِجدْينا103 اجَل��ب��ابِ��ُر  َل���ُه  َتِ���رُّ 
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معلقة عمرو بن كلثوم
ُكَلْيب  ه  أمِّ وعمنُّ  ُمَهْلِهل،  بنت  ليىل  وأمه  الوائيل،  التَّْغلبي  كلثوم  بن  عمرو  وقال 
مائًة  وعاش  عمره،  من  عرشَة  اخلامسة  يتجاوز  وملا  قومه  ساد  إنه  عنه:  يقال  املشهور، 
ومخسني سنة، وهو مشهوٌر بأنواع سيادة زمانه كالفروسة واجلرأة، ومن مجلة ذلك فتكه 
بعمرو بن هند وهو يف سلطنته. تويف قبل اهلجرة باثنتني ومخسني سنة، ومعلقته هذه ِمن 

أحسِن وأشهِر شعِره، وهي يف بحر الوافر:

فاْصَبِحينا  بَِصْحنِِك  ُهبِّي  أل  الَْن��َدِري��ن��ا1 ُخُ���وَر  ُت��ْب��ِق��ي  َولَ 

الَقَدح  ْحن:  الصَّ )بصحنك(  للخمر  الساقية  أيتها  نومك  من  استيقظي  هبي(  )أل 

ٍب وغريه عند  بوح، وهو املتناَول من رُشْ العظيم )فاصبحينا( صَبَحه صبًحا: ناوله الصَّ

الصباح )ول تبقي( تتكي عنا من ذلك الرشاب )خور( مجع »مَخْر« )الندرينا( األندرين 

َعَلٌم عىل قًرى بالشاِم، أراد هو أن ال تفوَته مخرها.

فيها  احُل���صَّ  ك��أنَّ  َسِخيناُمَشْعَشَعًة  خاَلَطها  ال���اُء  م��ا  إذا 
فيها(  احلص  )كأن  باملاء  مزجه  الرشاَب«:  »َشْعَشَع  من  باملاء،  ممزوجة  )مشعشعة( 
خالطها  الاء  ما  )إذا  الَوْرس  أيًضا  ى  ويسمَّ أمحُر،  َنْوٌر  له  الزعفران  يشبه  نبت  احلّص: 

سخينا( ُجْدنا بكرائم أموالنا ثمنًا هلا.

َه��واُه  َع��ْن  باَنِة  اللُّ بِ��ِذي  ���وُر  َيلِيناَتُ َح��تَّ��ى  ذاَق��ه��ا  م��ا  إذا 
)تور( تيل )بذي( صاحب )اللبانة( احلاجة أو يف احلب خاصة )عن هواه( ما هيواه 
عند  وحزٍن  حاجٍة  من  معه  كان  ما  فينسى  قلُبه  يلينا(  )حتى  اخلمر  أي:  ذاقها(  ما  )إذا 

سكره.
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ْت  ُأِم��رَّ إذا  ِحيَح  الشَّ ِحَز  اللَّ ُمِهيناَتَرى  فِ��ي��ه��ا  لِ���الِ���ِه  َع��َل��ْي��ِه 
)ترى اللحز( الضيق الصدر )الشحيح( البخيل )إذا أمرت عليه( أديرت عليه لرشهبا 

اًل له باإلنفاق فيها لرشهبا. )لاله فيها( أي: يف رشهبا، متعلق بقوله: »ُمهينا« )مهينا( مذلِّ

َعْمٍرو  ُأمَّ  َعنَّا  ال��َك��ْأَس  الَيِميناَصَبنِْت  َمْ��راه��ا  ال��َك��ْأُس  وك��اَن 
الكأس  وكان  عمرو  أم  )عنا  الرصف  وهو  ْبن  الصَّ من  رصْفِت،  الكأس(  )صبنت 

مراها( الذي جتري عليه عادًة )اليمينا( فأجريتِها أنِت إىل الشامل.

َع��ْم��ٍرو  ُأمَّ  ال��ثَّ��لَث��ِة  َشُّ  َتْصَبِحيناوم��ا  َل  الَّ��ِذي  بِصاِحبِِك 
)الذي  نفسه  يعني  بصاحبك(  عمرو  )أم  اخلمر  سقيتِهم  الذين  الثلثة(  ش   )وما 

ل تصبحينا( أي: ال تسقينه َصُبوح اخلمر، فكيف أخرتِِه عن قومه؟!

بَِبْعَلَبكٍّ  ْب���ُت  َشِ َق��ْد  َوقاِصيناوَك���ْأٍس  ِدَم��ْش��َق  ِف  َوُأْخ���َرى 
)و( ُربَّ )كأس( من اخلمر )قد شبت ببعلبك( البلدة املعروفة )وأخرى ف دمشق( 

معروفة أيًضا )وقاصينا( موضع بعينه.

اَلنايا  ُت��ْدِرُك��ن��ا  َس���ْوَف  ِري��ن��اوإنَّ���ا  َرًة ل��ن��ا َوُم��َق��دَّ ُم����َق����دَّ
)وإنا سوف تدركنا النايا( مجع »َمنِيَّة«، وهي املوت، ولو تناولنا كل اللذات )مقدرة 

ر )ومقدرينا( هلا كذلك. م وال يتأخَّ ٍد ال يتقدَّ لنا( يف مقداٍر حمدَّ

َظِعينا  ي��ا  ِق  ال��تَّ��َف��رُّ َق��ْب��َل  ي��ن��اِق��ِف��ي  ِ�ِ�� ِك ال��َي��ِق��َي َوُتْ ْ ُن���َخ����ِّ
سميت  هودجها،  يف  املرأة  وهي  ظعينة«،  »يا  ترخيم  ظعينا(  يا  التفرق  قبل  )قفي 
بذلك لَظعنها مع زوجها، وصار يطلق عليها وإن مل يكن معها زوجها )نخ�ك اليقي( 

مما قاسيناه بعدِك من اهلمِّ )وت�ينا( بام القيِت بعدنا.
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ًما  َصْ أْحَدْثِت  َهْل  َنْسأْلِك  ِقِفي  الِمينا10 ُخنِْت  أْم  الَبْيِ  لِ��َوْش��ِك 
القطيعة )لوشك(  ُم:  ْ )قفي( احبيس يل مطيتك )نسألك هل أحدثت صًما( الرصَّ
)المينا(  املودة  يف  خنت(  )أم  الفراق  )البي(  الرسيع  والوشيُك:  َعة،  ْ الرسنُّ الَوْشُك: 

ِك، يريد نفسه. املأمون عىل رسِّ

وَطْعنًا  ًب���ا  َضْ َك��ِرَي��ٍة  أَق����رَّ بِ���ِه َم��والِ��ي��ِك ال��ُع��ُي��ون��اب��َي��ْوِم 
ك« )كرية( أي: حرب، فالكرهية من أسامء احلرب؛  )بيوم( متعلق بقوله قبُل: »نخربِّ
ألن النفوس تكرهها، فهي فعيلة بمعنى مفعولة )ضًبا( أي: نرضب فيه رضًبا )وطعنًا( 
)العيونا(  أبناء أعاممك، مجع »موىل«  )مواليك(  أبردوا رسوًرا  به(  )أقر  فيه طعنًا  نطعن 

كناية عن فوزهم يف هذه احلرب.

َرْه���ٌن  ال��َي��ْوَم  وإنَّ  َغ���ًدا  َتْعَلِميناوإنَّ  ل  بِ��م  َغ���ٍد  َوَب���ْع���َد 
)وإن غًدا وإن اليوم رهن( أي: األيام رهن، أي: مرهونة ومالزمة لألحداث التي 
بم ل تعلمينا( من ذلك، ومنه فوز  )وبعد غد  فيها  الغيب عامَّ  كانت مغيَّبة قبل انجالء 

قومك يف احلرب عىل عدوهم وغري ذلك.

َخ��لٍء  َع��َل  َدَخ��ْل��َت  إذا  الكاِشِحيناُت��ِري��َك  ُعُيوَن  أِمنَْت  َوَق��ْد 
)تريك( هذه املرأة، أي: جتعلك ترى )إذا دخلت عل خلء وقد أمنت( ضد خافت 
)عيون( مجع »عني«: حلاسة البرص )الكاشحينا( مجع »كاشح«: للعدو املكرش الذي أضمر 

الرش حتت كشحه، ما بني خارصته وضلوعه.

بِْكٍر  أْدم����اَء  َع��ْي��َط��ٍل  َجنِيناِذراَع����ْي  َت��ْق��َرأ  َلْ  ��ْوِن  ال��لَّ ِه��ج��اِن 
)عيطل( طويلة العنق من النوق )أدماء( بيضاء موصوفة  )ذراعي( امرأٍة كذراَعْي 
خالصة  اللون(  )هجان  واحد  بطن  غري  تلد  مل  )بكر(  البياض  اإلبل  يف  وهي  باألُْدمة، 
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البياض، يستوي فيه املذكر وغريه، واملفرد وغريه، وتوصف به اإلبل وغريها )ل تقرأ( مل 
جتمع ومل تضم يف رمحها )جنينا( أي: ولًدا يف الرحم.

َرْخًصا  العاِج  ُح��قِّ  ِمْثَل  اللِمِسيناوَث��ْدًي��ا  َأُك���فِّ  ِم��ْن  َحصاًنا 
)و( تريك أيًضا )ثدًيا مثل حق( احلُّق: ِوعاٌء صغرٌي ذو ِغطاٍء ُيتَّخُذ من العاِج وغريه 
نة وحُمَْرزة )من أكف  )العاج( يف البياض واالستدارة )رخًصا( ليِّنًا ناعام )حصاًنا( حُمَصَّ

ذ. اللمسينا( هلا طلًبا للتلذنُّ

وطاَلْت  َسَمَقْت  َل��ْدَن��ٍة  َرواِدُف���ه���ا َت��ن��وُء بِ���م َولِ��ي��ن��اوَمْتنَْي 
ُموق  )و( تريك )متني( ظهري قامٍة )لدنة( لينة، وجتمع عىل »ُلْدن« )سمقت( السنُّ
الطول، فقوُله: )وطالت( عطُف تفسري )روادفها( الرادفتاِن والرانفتاِن: فرعا األَليَتنْي، 
ومَجََعهام إطالًقا للجمع عىل املثنى، وهو يف مثل هذا سائغ مشهور )تنوء( تنهض يف ثقل 

)بم ولينا( قُرْبَن منه، ِمن بقيِة البدِن منها، من »الَويْل« الذي هو القرب.

َعنْها  ال��ب��اُب  َيِضيُق  ُجنُوناوم��ْأَك��َم��ًة  بِ��ِه  ُجنِنُْت  َق��د  وَكْشًحا 
)و( ُتريك )مأكمة( املأكمة رأُس الَوِرك، وجيمع عىل »مآكم« )يضيق الباب عنها( 
)جنونا(  بسببه  أي:  )به(  اجلنِّ  بمسِّ  قد جننت( أصيب  )وكشًحا  لِعَظِمها وضخامتِها 

حلسنه وجذبه القلوب.

ُرخ���اٍم  أو  َب��َل��نْ��ٍط  َرنِيناوس��اِري��َت��ْي  َحْليِِهم  َخ��ش��اُش  َي���ِرنُّ 
البلنط:  )بلنط(  األسطوانة  تثنية »سارية«، وهي  )ساريتي(  مثل  تريك ساقني  )و( 
ِمْن صوٍت  )خشاش( ما حَيُدث  ت  البياض والصقالة )يرن( يصوِّ العاج )أو رخام( يف 

عند حركِة احلَيْل وتالقي بعضه لبعض )حليهم( ما فيهام من َحيْل وزينة )رنينا( تصويًتا.
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َسْقٍب  ُأمُّ  َكَوْجِدي  َوَج��َدْت  احَلنِينافم  ��ع��ِت  َف��َرجَّ ��ْت��ُه  أَض��لَّ
الذكر ساعَة مولده  الناقة  )أم سقب( ولد  )كوجدي( حزين  َحِزَنْت  )فم وجدت( 

ع. )أضلته( ضيَّعْته وفقدْته )فرجعت احلنينا( احلنني: ترجيع الصوت مع توجنُّ

َشقاها  ْك  َي���ْتُ ل  َش��ْم��ط��اُء  ول  َجنِينا20 إلَّ  تِ��ْس��َع��ٍة  ِم���ْن  ل��ا 
السعادة يف  ضد  الشقاء:  لا(  يتك شقاها  )ل  الشعر  بيضاء  )شمطاء(  امرأة  )ول( 
احلظ )من( أوالٍد )تسعٍة إل جنينا( أراد هنا باجلنني املستور يف القرب، وليس يف الرحم، 

فالعادة أن الشمطاء ال حتمل.

ا  َلمَّ واْشَتْقُت  با  الصِّ ��ْرُت  ُحِديناَت��َذكَّ أُص���ًل  ُحُ��وَل��ا  َرأْي����ُت 
)تذكرت الصبا( امليل إىل اجلهل والفتوة )واشتقت لما رأيت حولا( مجع »حامل«، 
يريد إبلها احلاملة لألمتعة واهلوادج )أصًل( عشيًّا، كَأِصيل وُأَصْيالل )حدينا( ِسْقَن ِمْن 

أماِكنِها للرحيل.

ْت  واْشَمَخرَّ الَيمَمُة  ُمْصلِتِينافأْعَرَضِت  بِ��أْي��ِدي  َك��أْس��ي��اٍف 
فأكب«  و»كَبْبته  فأعرض«  »عرضته  اللغة:  نوادر  ومن  هلم،  ظهرت  )فأعرضت( 
ارتفعت  )واشمخرت(  معروف  بلد  )اليممة(  عدمها  مع  والتعدي  اهلمز  مع  باللزوم 
وهو  »ُمْصِلت«،  مجع  مقدرة،  لرجال  صفة  مصلتينا(  )بأيدي  »َسْيف«  مجع  )كأسياف( 

املستلنُّ سيَفُه ِمْن ِغْمِده.

َعَلْين�ا  َتْعَج�ْل  َف�ل  ِهنْ�ٍد  الَيِقيناأب�ا  َك  ْ ُن���َخ����ِّ َوأْن��ظِ��ْرن��ا 
)نخ�ك  ْرنا  أخِّ وأنظرنا(  علينا  تعجل  )فل  أبا هند  فكناه  هند،  ابن  يريد  )أبا هند( 

اليقينا( ِمْن أمِرنا.
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بِيًضا  اي���اِت  ال���رَّ ُن����وِرُد  َرِوينابِ��أنَّ��ا  َق��ْد  ُحْ���ًرا  َوُن��ْص��ِدُرُه��نَّ 
)بأنا( - دخوٌل يف ذكر اخلرب اليقني الذي أراد اإلخبار به -: )نورد( ساحَة القتاِل 

)الرايات( مجع »راية«: العَلم املعروف )بيًضا ونصدرهن( عن ساحته حاَل كوهننَّ )حًرا( 

ْت. من الدماء )قد روينا( منها حتى امحرَّ

�������اٍم ل��ن��ا ُغ�����رٍّ طِ�����واٍل  َنِديناوأيَّ أْن  فِيها  اَل��ْل��َك  َعَصْينا 
اء«: بيض الوجوه، كناية عن  )و( ربَّ وقائع حرٍب يف )أيام لنا غر( مجع »أغّر وغرَّ

الفوز فيها عىل األعداء )طوال عصينا اللك( بالتسكني لغة يف املِلك بالكرس )فيها( فلم 

نسمع أمره كراهيَة )أن ندينا( له وننقاَد له بالطاعة.

ُج��وُه  اُلْحَجِريناوَس��يِّ��ِد َم��ْع��َشٍ َق���ْد َت��وَّ َيِْمي  اُل��ْل��ِك  بِتاِج 
جوه  )قد توجوه( جعلوا له عالمَة امللك، وهي أن يتوِّ )سيد معش( قوٍم  )و( ربَّ 

)بتاج اللك( وهو الِعصابة التي ختتصنُّ هبا امللوك عىل رؤوسهم )يمي الحجرينا( مجع 

»حُمَْجر«، وهو امللجأ املحتاج، ِمْن »أحجرته«: إذا أجلأته.

َعَلْيِه  ع��اكِ��َف��ًة  اَل��ْي��َل  ُم���َق���لَّ���َدًة أِع��نَّ��َت��ه��ا ُص��ُف��ون��اَت��َرْك��ن��ا 
خيلهم  يوقفون  أهنم  يريد  )عليه(  كوهنا  حال  واقفة  مقيمة  عاكفة(  اليل  )تركنا 

عليه ويقلِّدوهنا أعنَّتها قبل أن ينرصفوا )مقلدة أعنتها( مجع »ِعنان«: لَسرْيِ جِلام الَفَرس 

)صفونا( مجع »صافن«، وهو القائم من اخليل عىل ثالث قوائم.

ُطُلوٍح  بِ��ِذي  الُبُيوَت  اُلوِعِديناوأْن��َزْل��ن��ا  َننِْفي  اماِت  الشَّ إل 
الشامات(  )إل  بعينه  )بذي طلوح( مكان  وقوِمِه  بيوَته هو  يريد  البيوت(  )وأنزلنا 

دين لنا سابًقا بالرش. مكان آخر بعينه )ننفي( نقُتُل )الوعدينا( املهدِّ
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ِمنَّا  احَل��يِّ  كِ��لُب  ْت  َه���رَّ َيلِيناوَق��ْد  َم���ن  َق���ت���اَدَة  ْب��ن��ا  وَش��ذَّ
أزْلنا  وشذبنا(  )منا  املجتمعة  البيوت  احلي(  )كلب  باهلرير  تت  صوَّ هرت(  )وقد 
الشوَك واألغصاَن املانعَة من النفِع بالشجرة، واملصدر التْشِذيب )قتادة( القتادة واحدة 
ه )من  »القتاد«، وهو رضٌب من الشجر له شوك، استعار تشذيب القتاد لكرس شوكة عدوِّ

يلينا( يقُرب منَّا.

َرح��ان��ا  َق����ْوٍم  إل  َن��نْ��ُق��ْل  متى  َطِحينا30 لا  اللِّقاِء  ف  َي��ُك��وُن��وا 
الرحى  أي:  لا(  اللقاء  ف  )يكونوا  حربنا  رحى  أي:  رحانا(  قوم  إل  ننقل  )متى 

)طحينا( الطحني: اليشء املطحون، أي: تطحنهم احلرب معنا، كناية عن قتلهم هلم.

ِق����يَّ َن��ْج��ٍد  ِعيناَي��ُك��وُن ثِ��ف��اُل��ا َشْ أْجَ ُق��ض��اَع��َة  َوُل��ْه��َوُت��ه��ا 
)يكون ثفالا( الثِّفاُل: ِخْرقٌة أو ِجْلدٌة ُتوَضُع حتت الرحى ليقع عليها الدقيق )شقي 
نجد( األرض املعروفة )ولهوتها( اللنُّهوة: احلفنة توضع يف فم الرحى من احلّب لتطحنها 
)قضاعة( قبيلة معروفة )أجعينا( أراد أن احلرب ستتَِّسع حتى تأيت عىل أهِل نجٍد باملرشق، 

وتصري ُقضاعُة بقبضة أيدهيم كُلْهوة الرحى يف يد القائم عليها.

ِمنَّا  الْض��ي��اِف  َم��نْ��ِزَل  َتْشتُِموناَن��َزْل��ُت��ْم  أْن  ال��ِق��َرى  َفأْعَجْلنا 
كنى  ُيقَرى،  أن  أجل  من  النازل  وهو  »ضيف«،  مجع  منا(  الضياف  منزل  )نزلتم 
عهم إىل قتاهلم )فأعجلنا القرى( أرسعنا إليكم بالقتال املعرب عنه بالِقرى  بذلك عن ترسنُّ
)أن تشتمونا( أي: أكرمناكم بالقتال كام يكَرم الضيف بالقرى؛ خيفَة أن تشتمونا، وهو 

غايٌة يف التهكم واالستهزاء.

ِق��راُك��ْم  ْلنا  َفَعجَّ َطُحوناَق��َرْي��ن��اُك��ْم  ِم���ْرداًة  ْبِح  الصُّ ُقَبْيَل 
املرداة:  مرداة(  الصبح  )قبيل  للضيف  هُييَُّأ  ما  القرى:  قراكم(  فعجلنا  )قريناكم 
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الصخرة التي ُتْطَحن هبا الصخوُر، والتي يرمى هبا أيًضا، استعارها هو للحرب الطحون، 
يعني أهنا أهلكتهم إهالًكا )طحونا( وزن »َفعول« من الطحن مبالغة فيه.

َعنُْهْم  َوَن��ِع��فُّ  ُأن��اَس��ن��ا  َحَُّلوناَن��ُع��مُّ  م��ا  َع��نْ��ُه��ُم  َوَن��ْح��ِم��ُل 
اًل  ًما وتفضنُّ )نعم( بنَوالِنا، أي: عطاِئنا )أناسنا( عشائَرنا وذوينا )ونعف( نتك تكرنُّ
)عنهم( أي: عن أمواهلم )ونحمل عنهم( نقبل هلم )ما حلونا( كلَّفونا به ِمْن أثقاِل املاِل 

وغرِيِه.

َعنَّا  ال��نَّ��اُس  َت��راَخ��ى  ما  ُغِشيناُنطاِعُن  إذا  ُيوِف  بِالسُّ ُب  وَن���ْ�ِ
)نطاعن( بالرماح التي هي أداة الطعن )ما تراخى الناس عنا ون�ب بالسيوف( 

نا. ْمح والسهم )إذا غشينا( ُأتِينا ِمْن ِقَبل عدوِّ التي هي أداة الرضب بالنسبة للرنُّ

ُل��ْدٍن  اِل��طِّ��يِّ  َقنا  ِم��ْن  َتلِينابِ��ُس��ْم��ٍر  َيْ بِ��بِ��ي��ٍض  أْو  َذوابِ�����َل 
 : اخلطينُّ )الطي(  للرمح  »قناة«:  مجع  قنا(  )من  »أسمر«  مجع  )سمر(  )ب�(مرماٍح 
الرجل الذي هو من َخّط َهَجر، يريد َسْمَهًرا املعروف بصنع الرماح )لدن( مجع »َلْدن« 

. َب هبنَّ اقة )يتلينا( يقطْعن ما رُضِ )ذوابل( يابساٍت )أو ب�(مسيوٍف )بيض( برَّ

فيها  الْب���ط���اِل  َج��اِج��َم  ُوُس����وٌق بِ��الم��اِع��ِز َي��ْرَتِ��ي��ن��اك���أنَّ 
)كأن جاجم( مجع »مُجُْجمة«: ملجموع عظام الرأس )البطال فيها( مجع »َبَطل«، وهو 
الشجاع الذي ُيبطِل دماَء أقرانه )وسوق( مجع »َوْسق«، وهو قدر مِحْل بعرٍي، وحَيدنُّ بستني 
صاًعا َكْيال )بالماعز( مجع »أمعز«، وهو املكان الذي تكُثر حجارته )يرتينا( يتساقْطن.

ا  َشقًّ ال��َق��ْوم  ُرُؤوَس  با  فَتْخَتلِيناَن��ُش��قُّ  ق��اَب  ال��رِّ َوَنْخَتلُِب 
أي:  )فتختلينا(  باملخلب  نقطعها  الرقاب(  ونختلب  شًقا  القوم  رؤوس  با  )نشق 

ُتْقَطع، من االختالء، وهو يف األصل قطُع اخلال، وهو رْطب احلشيش.
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َيْبُدو  ْغِن  الضِّ َبْعَد  ْغَن  الضِّ فِيناوإِنَّ  الدَّ اَء  ال���دَّ وُيْ���ِرُج  َعَلْيَك 
الدفينا(  )بعد الضغن يبدو( تفشو آثاره )عليك ويرج الداء  )وإن الضغن( احلقد 

املدفون، فيبعث عىل االنتقام.

َمَعدٌّ  َعلَِمْت  َق��ْد  اَل��ْج��َد  َوِرْث��ن��ا  َيبِينا40 َح��تَّ��ى  ُدوَن����ُه  ُن��ط��اِع��ُن 
)ورثنا الجد( عن آبائنا )قد علمت( بذلك )معد( أي: بنو معّد بن عدنان )نطاعن( 

نقاتل )دونه حتى يبينا( يظهر لنا عىل غرينا.

ْت  َخ��رَّ احَل��يِّ  ِع��مُد  إذا  َيلِيناوَن��ْح��ُن  َم��ْن  َنْمنَُع  الْحفاِض  َع��ِن 
البيت )خرت(  هبا  يقام  التي  األعمدة  »َعَمٌد«، وهي  احلي( مجُعه  إذا عمد  )ونحن 
سقطت من أجل اخلوف من العدو، وهي عبارة عن شدة هول األمر )عن الحفاض( 
مجع »َحَفض«: متاع البيت، ويطلق أيًضا عىل البعري الذي حيمل املتاع )نمنع من يلينا( ِمن 

ِه وإن مل يكن من ذوينا. اجلرياِن فال نتكه لعدوِّ

ف��م َي������ْدُروَن م���اذا َي��تَّ��ُق��ون��اَن��ُج��ذُّ ُرُؤوَس���ُه���ْم ف َغ���رْيِ بِ��رٍّ 
، وهو القطع )ف غري بر( بل يف عقوٍق )فم يدرون  )نجذ رؤوسهم( نقطعها، من اجلذِّ

ماذا يتقونا( منَّا وحيذرون ِمْن قتٍل وَسْبٍي وهنٍب.

َم���اِري���ٌق بِ���أْي���ِدي لِع��بِ��ي��ن��اك���أنَّ ُس��ُي��وَف��ن��ا م��نَّ��ا وم��نْ��ُه��ْم 
)كأن سيوفنا منا ومنهم( أي: األقران املقاتلني لنا )ماريق( مجع »خِمراق«: منديٌل ونحُوه 

ُب به يف لعب الصبيان )بأيدي لعبينا( باملخاريِق لرسعة حركتها يف اللعب. ُيْلَوى فُيرْضَ

ُطلِيناك���أنَّ ثِ��ي��اَب��ن��ا ِم��نَّ��ا وِم��نْ��ُه��ْم  أْو  بِ���ُأْرُج���واٍن  ُخِضْبَن 
)كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن( ُجِعَل هلنَّ ِخضاٌب )بأرجوان( األرجوان: ِصْبغ أمحُر، 

واحلمرة وكلنُّ أمحر أرجوان )أو طلينا( به كذلك.
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َح��يٌّ  بِ��اِلْس��ن��اِف  َع���يَّ  م��ا  َيُكوناإذا  أْن  اُل��َش��بَّ��ِه  اَل���ْوِل  ِم��َن 
)إذا ما عي( عجز وجبن )ب�( عن )السناف( اإلسناف: اإلقدام عىل األمور، واملراد 
)الشبه(  القتال  هنا  ويريد  العظيم،  األمر  )الول(  َأْجِل  )من(  مجاعٌة  )حي(  القتال  هنا 

ق )أن يكونا( يقع، عند ذلك نكون نحن كام ذكرت سابًقا. املقدر كاملحقَّ

َحدٍّ  ذاَت  َرْه���َوَة  ِم��ْث��َل  الّسابِِقيناَنَصْبنا  َوُك���نَّ���ا  ُم��اَف��َظ��ًة 
)نصبنا( َخْياًل يف ضخامة اهلياكل )مثل رهوة( جبل معروف )ذات حد( أي: ذات 

سالٍح وقوٍة )مافظة( عىل أحسابنا )وكنا السابقينا( يف غلبة العدو وقهره، أي: غلبناه.

بِينابِ��ُش��بَّ��اٍن َي����َرْوَن ال��َق��ْت��َل َمْ���ًدا  ُمَرَّ احُل����ُروِب  ف  وِش��ي��ٍب 
رون )القتل مًدا( رشًفا )وشيب(  )بشبان( مجع »شاّب«: حديث السن )يرون( ُيقدِّ

مجع »أْشيب«: َمْن خالط سواَد شعره بياٌض )ف احلروب مربينا( ممارسني هلا.

َجِيًعا  ُك��لِّ��ِه��ُم  ال��نَّ��اِس  ��ا  َبنِيناُح��َديَّ َع���ْن  َب��نِ��ي��ِه��ْم  ُم��ق��اَرَع��ًة 
ي، أي: نتحدى الناس )كلهم جيًعا مقارعة( مضاربًة،  )حديا الناس( َعَلٌم عىل التحدِّ
بنينا( أي:  لم»مقارعة« )عن  به  )بنيهم( مفعول  ا«  الفاعل يف »ُحَديَّ ٌل عن  وهو تييٌز حموَّ

ذابِّني بذلك عن بنينا.

َعَلْيِه�ْم  َخْش�َيتِنا  َي�ْوَم  �ا  ُثبِين�افأمَّ ُعَصًب�ا  َخْيُلن�ا  فُتْصبِ�ُح 
)فأما يوم خشيتنا( خْوفِنا )عليهم( أي: األوالد )فتصبح خيلنا عصًبا( مجع »ُعْصبة«، 
وهي ما بني العرشة واألربعني من الناس )ثبينا( مجع »ُثبة«، وهي اجلامعة، وجتمع أيًضا 

عىل »ُثَبات«.

َعَلْيِهْم  َنْخَشى  ل  َي���ْوَم  ��ا  وأمَّ ُمَتَلبِّبِينا50 غ����اَرًة  َف��نُ��ْم��ِع��ُن 
)وأما يوم ل نخشى عليهم فنمعن( نرسع ونبالغ قاصدين غارًة، من اإلمعان، وهو 
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نا )متلببينا( البسني سالَحنا، من التلبنُّب، وهو  املبالغة واإلرساع )غارة( هجوًما عىل عدوِّ
لبس السالح.

َبْكٍر  بِن  ُجَشَم  َبنِي  ِم��ْن  ��ُه��وَل��َة واحُل��ُزون��ابِ��َرْأٍس  َن���ُدقُّ بِ��ِه ال��سُّ
)ب�(مرجٍل )رأس( سيٍِّد كرئيس )من بني جشم بن بكر ندق( نرضب )به السهولة( 
مجع  )واحلزونا(  املقاتلني  من  الضعيف  عن  كناية  األرض،  من  الن  ما  »سهل«:  مجع 
»َحْزن«: ما غُلظ من األرض، وهو كناية عن األقوياء من املقاتلني، أي: نقتل كلَّ ذلك.

��ا  أنَّ الْق������واُم  َي��ْع��َل��ُم  ل  َونِيناأل  َق���ْد  وأنَّ���ا  َتَضْعَضْعنا 
ْلنا وضُعْفنا )وأنا قد ونينا( َفْتنا، من »الَوَنى«،  )أل ل يعلم القوام أنا تضعضعنا( تذلَّ

وهو الفتور.

َعَلْينا  أَح���ٌد  َيْ��َه��َل��ْن  ل  اجلاِهلِيناأل  َجْهِل  َف��ْوَق  فنَْجَهَل 
الفاعل  نجازي  فنجهل(  )علينا  واجلَْهل  َفِه  السَّ كالَم  لنا  يُقْل  أحد(  يهلن  ل  )أل 
جزاًء جاهليًّا )فوق جهل( َسَفه ومحاقة )اجلاهلينا( السفهاء، فنكيل هلم الصاَع صاَعنْيِ 

أو أعىل.

ِهنٍْد  ْب��َن  َع��ْم��ُرو  َمِشيَئٍة  َقطِينابِ���َأيِّ  فِيها  لَِقْيلُِكْم  َن��ُك��وُن 
األعظِم  امللِك  ُدوَن  َمْن  الَقْيُل:  لقيلكم(  نكون  بن هند  إرادة )عمرو  )بأي مشيئة( 

)فيها قطينا( القطني: اخلََدم واألعوان.

ِهنٍْد  ْب��َن  َع��ْم��ُرو  َمِشيَئٍة  َوَت��ْزَدِري��ن��ابِ���َأيِّ  ال��ُوش��اَة  بِنا  ُتطِيُع 
)بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع( توافق )بنا الوشاة( مجع »واٍش«: َمْن ُيبلِّغ املساوَئ 

نا وحتتقرنا، والفعل: ازدراه  عنك إىل من يقدر عىل النَّكال بك )وتزدرينا( تقرصِّ يف حقِّ

وازدرى به.
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ْدن���ا وأوِع���ْدن���ا ُرَوْي�����ًدا  ����َك َم��ْق��َت��ِوي��ن��اَتَ���دَّ م��ت��ى ُك��نَّ��ا لُمِّ
)متى  إطناٍب  دون  رفًقا  أي:  )رويًدا(  هبام  )وأوعدنا(  واالنتقام  بالبطش  )تددنا( 
كنا لمك مقتوينا( خداًما، من »الَقْتو«، وهو خدمة امللوك، والفعل »قتا يقتو«، وأصل 

مقتوين تشديد الياء بعد الواو للنسبة، وخففت رضورة.

أْع��َي��ْت  َع��ْم��ُرو  ي��ا  َقناَتنا  َتلِيناف��إنَّ  أْن  َقْبَلَك  الْع���داِء  عل 
العداء(  )عل  وامتنعْت  َأَبْت  أعيت(  عمرو  )يا  احلرب  عىل  ُقدرَتنا  قناتنا(  )فإن 

نا ثابٌت ورشُفنا صامد. لألعداء )قبلك أن تلينا( تضُعف، فِعزنُّ

ْت  اْش��َم��أزَّ با  الثَّقاُف  َع��ضَّ  وَولَّ���ْت���ُه َع���َش���ْوَزَن���ًة َزُب��ون��اإذا 
م هبا الرمح )با اشمأزت( نفرْت من التقويم  )إذا عض الثقاف( احلديدة التي ُيقوَّ
الشديدة )زبونا( مبالغة يف  القناة الصلبة  العشوزنة:  )عشوزنة(  قناًة  وتقبَّضت )وولته( 
أي:  ِرْجليها،  بَثَفنات  رضبته  إذا  حالَبها«  الناقُة  »زَبنَت  ِمْن  بقوة،  الدفع  وهو  ْبن«،  »الزَّ

ركبتيها، ومن ذلك أيًضا: »الزبانية« لَزْبنِهم أهَل النار.

َأَرنَّ��ْت  اْنَقَلَبْت  إذا  واجَلبِيناَع��َش��ْوَزَن��ًة  ��ِف  اُل��َث��قِّ َقفا  َت��ُش��جُّ 
ه: جرحه يف الرأس )قفا( خلف  تت )تشج( شجَّ )عشوزنة إذا انقلبت أرنت( صوَّ

م هلا )واجلبينا( الوجه. )الثقف( املقوِّ

َبْكٍر  ْبِن  ُجَشَم  ف  ْثَت  ُحدِّ َفَهْل  لِينا60 الوَّ ُخ��ُط��وِب  ف  بِ��نَ��ْق��ٍص 
)فهل حدثت( أخربت )ف جشم بن بكر( قبيلة عمرو بن كلثوم )بنقص( يف خمتلف 
ميادين املجد والشهامة )ف خطوب( مجع »َخْطب«، وهو األمر العظيم )الولينا( الذين 

سبقوا.
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َسْيٍف  ْب��ِن  َعْلَقَمَة  َمْ��َد  ِديناَوِرْث��ن��ا  اَل��ْج��ِد  ُح��ُص��وَن  َلنا  أب��اَح 
مجع  حصون(  لنا  )أباح  املعروف  البكري  الرجل  سيف(  بن  علقمة  مد  )ورثنا 
لنا  القهر، أي: قهرها  ن فيه )الجد دينا( قهًرا، من »الدين« بمعنى  ُيَتحصَّ »ِحْصن«: ما 

حتى ورثناها عليه.

ِمنُْه  واَل���رْيَ  ُمَهْلِهًل  اِخِريناَوِرْث���ُت  الذَّ ُذْخ���ُر  نِ��ْع��َم  ا  ُزَه���رْيً
رشف  ذخر(  )نعم  الرابع  جّده  زهرًيا(  منه  )والري  ألمه  جّده  مهلهًل(  )ورثت 

)الذاخرينا( الرشفاء.

الْك��َرِم��ي��ن��اوَع��تَّ��اًب��ا وُك��ْل��ُث��وًم��ا َجِ��ي��ًع��ا  ُت���راَث  نِْلنا  ِبِ���ْم 
)الكرمينا(  مرياث  تراث(  نلنا  بم  )جيًعا  أبوه  )وكلثوًما(  الثاين  جده  )وعتاًبا( 

األخيار بَِحْوِزنا مآثَرهم ومفاخَرهم.

َعنُْه  ْث��َت  ُح��دِّ ال��ذي  ِة  ال���ُ�َ اُلْحَجريناوذا  َوَنْحِمي  ُنْحَمى  بِ��ِه 
أنفه يستدير كاحللقة  لَشعٍر عىل  ي بذلك  َتْغِلب، سمِّ ال�ة( رجٌل مشهوٌر من  )وذا 
عيٍب  كلِّ  ِمن  نحن  )نحمى(  وجمده  برشفه  أي:  )به(  خماطب  يا  عنه(  حدثت  )الذي 

)ونحمي( نحن أيًضا )الحجرينا( املستجريين اخلائفني من جرياننا الالجئني إلينا.

ُكَلْيٌب  ��اِع��ي  ال��سَّ َق��ْب��َل��ُه  َولِيناوِم��نَّ��ا  َق���ْد  إِلَّ  اَل��ْج��ِد  ف���أيُّ 
)ومنا قبله( أي: ذي الربة )الساعي كليب( الوائيل املعروف أخو مهلهل )فأي الجد 
مل  املجد  من  يشء  ليس  أي:  إنكاري،  االستفهام  فحويناه،  منه  قُرْبنا  أي:  ولينا(  قد  إل 

نحوه.

بَِحْبٍل  َقِرينََتنا  َن��ْع��ِق��ْد  الَقِريناَم��َت��ى  َت��ِق��ِص  أْو  احَل��ْب��َل  ��ذَّ  َتُ
)متى نعقد قرينتنا( ناقتنا بناقة أخرى )بحبل تذ( تقطع )احلبل أو تقص( تكرس رقبة 
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)القرينا( الناقة املقرونة معها، كناية عن أهنم ما تزامحوا مع قوٍم يف أمر إال كان الفضل 
هلم.

ِذم��اًرا  أْمنََعُهْم  َنْحُن  َيِميناوُن��وَج��ُد  َع��َق��ُدوا  إذا  وأْوف���اُه���ْم 
ملراعاته  ر  التذمنُّ حلدوث  بذلك  سمي  وعهًدا،  ذمًة  ذماًرا(  أمنعهم  نحن  )ونوجد 

)وأوفاهم( بالعهد )إذا عقدوا يمينا( ِحْلًفا مع غريهم.

َخ��زاَزى  ف  ُأْوِق���َد  َغ��داَة  الّرافِِديناوَنْحُن  ِرْف���ِد  َف���ْوَق  َرَف��ْدن��ا 
)ونحن غداة( صبيحة )أوقد( ناُر احلرب بني نزار وأهل اليمن )ف خزازى( خزازى 
كم»َحَباىل«، أو َخزاز كم»َسَحاب«: َجَبٌل كانوا ُيوِقدون عليه غداَة الغارة )رفدنا( أعنَّا، 
ْفد«، وهو اإلعانة )فوق رفد( إعانة )الرافدينا( املعينني من بقية العرب اآلخرين  من »الرِّ

الذين أعانوهم.

ُأراَط��ى  بِ��ِذي  احلابُِسوَن  ِريناوَنْحُن  الدَّ اُل���وُر  ��ُة  اجِل��لَّ َت��َس��فُّ 
إلعانة  فيه  احتبسوا  معروف  موضع  أراطى(  )بذي  ألموالنا  احلابسون(  )ونحن 
اليابس )اجللة( كبار اإلبل  تأُكل، من »السفوف«، وهو أكل  القتال )تسف(  قومهم يف 

)الور( كثرية األلبان من اإلبل )الدرينا( ما اسودَّ وتقادم من النبات.

ُأطِْعنا  إذا  احل��اكِ��ُم��وَن  وَن��ْح��ُن  ُعِصينا70 إِذا  ال��ع��اِزُم��وَن  وَن��ْح��ُن 
قهِر  عىل  العازمون(  )ونحن  فيه  أطعنا(  )إذا  السديد  بالرأي  احلاكمون(  )ونحن 

عاصينا )إذا عصينا(.

َسِخْطنا  لِ��ا  ال��تَّ��اِرُك��وَن  َرِضيناوَن��ْح��ُن  لِ��ا  اآلِخ����ُذوَن  وَن��ْح��ُن 
)ونحن التاركون( ولو أراد غرينا أن ال نتكه )لا سخطنا( أي: كرهنا، فال ُنقَهر عليه 

ِمن ِقَبل أحٍد )ونحن اآلخذون لا رضينا( فال يستطيع أحٌد رْصَفنا عنه.
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الَتَقْينا  إذا  الْي��َم��نِ��َي  َأبِيناوُك��نّ��ا  َب��نُ��و  ي���َن  الْي���َ�ِ وك���اَن 
)وكنا اليمني( أي: محاة امليمنة من القتال )إذا التقينا( مع عدونا )وكان الي�ين( 
نِزار  بنو بكر، يصف مكانتهم يف حرب  أبناء عمومتنا  أبينا( أي:  )بنو  أي: محاة امليرسة 

اين عامَل ملك غسان عىل َتْغِلب. واليمن حني قتل ُكَلْيٌب َلبِيَد ْبَن ُعنُق الغسَّ

َيلِيِهْم  فيَمْن  َص��ْوَل��ًة  َيلِينافصاُلوا  فيَمْن  َص��ْوَل��ًة  وُص��ْل��ن��ا 
فيمن  صولة  )وصلنا  العدو  من  يليهم(  )فيمن  هجوًما  )صولة(  هامجوا  )فصالوا( 

يلينا( منهم.

بايا  وبِالسَّ بِ��ال��نِّ��ه��اِب  ِديناف��آُب��وا  ُمَصفَّ بِ��اُل��ُل��وِك  وُأْب��ن��ا 
)فآبوا( رجعوا )بالنهاب( الغنائم، الواحدة »هنبة« )وبالسبايا( مجع »َسبِيَّة«: للمأخوذ 
من نساٍء وغرِيهن من العدوِّ )وأبنا( رجعنا )باللوك( مجع »َمِلك« )مصفدينا( مقيَّدين، 

من »التصفيد«، وهو التقييد باحلديد ونحوه.

الَيِقيناإَل��ْي��ُك��ْم ي��ا َب��نِ��ي َب��ْك��ٍر إَل��ْي��ُك��ْم  ِم��نَّ��ا  َت��ْع��ِرُف��وا  ��ا  أَل��مَّ
بكر  بني  )يا  مناظرتنا  عن  ْوا  تنحَّ أي:   ،» »تنحَّ بمعنى  فعٍل  اسم  »إليك«:  )إليكم( 
ض لنا يف  إليكم ألما تعرفوا منا( أي: من نجدتنا وبأسنا )اليقينا( الذي يغنيكم عن التعرنُّ

املفاخرة والتسامي.

��ا َت��ْع��َل��ُم��وا ِم��نَّ��ا وِم��نْ��ُك��ْم  َك��ت��ائِ��َب َي��طَّ��ِع��نَّ وَي��ْرَتِ��ي��ن��اأَل��مَّ
)ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن( يطعن بعُضهن بعًضا )ويرتينا( يرمي بعُضهن 

بعًضا، فتعرفوا ممَّا جرى بيننا مجيًعا ما يغنيكم عن مناظرتنا.

وَينَْحنِيناَع�َلْين�ا الَب�ْي��ُض والَيَل�ُب الَيم��ان  َي��ُق��ْم��َن  وأْس��ي��اٌف 
)علينا البيض واليلب( نسيٌج من ُسيوٍر ُيْلَبس حتت البيضة يف القتال )اليمن( منسوب 
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فيه  القتال )وينحنينا( ينخفضن  يرتفعن يف  اليمن )وأسياف( مجع »َسْيف« )يقمن(  إىل 
هلول املعارك.

ِدلٍص  س��ابِ��َغ��ٍة  ُك���لُّ  ُغُضوناَع��َل��ْي��ن��ا  َل��ا  النِّطاِق  َف��ْوَق  َت��رى 

)ترى  اقة تتألأل  برَّ )دلص(  )سابغة( ضافيٍة واسعٍة  ِدْرٍع  )كل(  )علينا( يف احلرب 

وهو  »َغَضن«،  مجع  غضونا(  )لا  وغريها  منطقٍة  ِمْن  الوسُط  به  ُيشدنُّ  ما  النطاق(  فوق 

التشننُّج يف اليشء والتنوع فيه.

َيْوًما  الْبطاِل  َع��ِن  ُوِضَعْت  ُجوناإذا  ال��َق��ْوِم  ُج��ُل��وَد  َل��ا  َرأْي���َت 

الذي  الشجاع  »َبَطل«، وهو  )البطال( مجع  الرجال  )عن(  الدروع  )إذا وضعت( 

مجع  )جونا(  »رجل«  مجع  اسم  القوم(  جلود  لا  رأيت  )يوًما  الرجال  دماء  عنده  تبطل 

ود. ، واملراد هنا السنُّ »َجْون«، وهو األبيض واألسود، ضدٌّ

ك��أنَّ ُغ��ُض��وَنُ��نَّ ُم��ُت��وُن ُغ��ْدٍر  َجَرْينا80 إذا  ي��اُح  ال��رِّ ُقها  ُتَصفِّ

»َمْتن«،  )متون( مجع  وقَت حتّرِكها  الدروِع  ُترى يف  التي  الطرائق  )كأن غضونن( 

كها عىل  وهو الظهر )غدر( مجع غدير: ما جتّمع من ماء املطر يف األرض )تصفقها( حترِّ

كل ناحية )الرياح إذا جرينا( عليها.

ُج��ْرٌد  ْوِع  ال����رَّ َغ���داَة  ِمُلنا  واْفُتلِيناوَتْ َن��ق��ائِ��َذ  َل��ن��ا  ُع��ِرْف��َن 
)وتملنا غداة( صبيحة )الروع( الفزع، كناية عن احلرب )جرد( صفة خليل مقدرة، 
وهو مجع »أجرد وجرداء«: قصار الشعر أو خفيفات مرسعات )عرفن( عرفهن غرينا 
أهننَّ )لنا نقائذ( مجع »نقيذة« بمعنى منقذة، أي: خملصة من العدو )وافتلينا( ُفطِمن، من 

الَفْلو واالفتالء بمعنى الفطام فيهام.
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ُشْعًثا  وَخ��َرْج��َن  َدواِرًع���ا  َبلِْيناَوَرْدَن  َق��ْد  ص��ائِ��ِع  ال��رَّ ك��أْم��ث��اِل 
)وردن( عىل احلرب )دوارًعا( عليهن ُدروٌع، ِمن قوهِلم: »رُجٌل دارٌع«: عليه ِدْرع، 
ُموٍق هلا من جراحات  به من كل  ودروُع اخليِل جتافيُفها مجع »جِتْفاف«، وهو ما تغطَّى 
مجع  الرصائع(  )كأمثال  احلرب  أثر  من  )شعًثا(  منها  )وخرجن(  كاجللباب  احلرب  يف 
ِي الفرس فوق القفا )قد  »َرِصيعة«: لُعْقَدة ِعنان الفرس عىل َقذالِِه، والقذاُل َمْعِقد َسرْيَ

بلينا( أي: هذه الُعَقد من أجل ما القته اخليُل.

َبنِيناَوِرْث��ن��اُه��نَّ َع���ْن آب���اِء ِص���ْدٍق  م��ْت��ن��ا  إذا  وُن���وِرُث���ه���ا 
والفعل  القول  يف  الصدُق  شأهُنم  كراٍم  صدق(  آباء  )عن  اخليل  أي:  )ورثناهن( 

)ونورثها إذا متنا بنينا( نتكها هلم تركة، فهي دائاًم من آباء إىل أبناء.

َتُوناع��ل آث���اِرن���ا بِ��ي��ٌض ِح��س��اٌن  أْو  ��َم  ُت��َق��سَّ أْن  ُن��ح��اِذُر 
)عل آثارنا( يف احلروب نساٌء )بيض( حسان )حسان( مجيالت )نحاذر أن تقسم( 

بني األعداء عند سبيهم هلن )أو تونا( تذل وتستّق، فتهون بذلك قيمتهن ومكانتهن.

َع��ْه��ًدا  ُبُعوَلتِِهنَّ  ع��ل  ُمْعلِِميناأَخ���ْذَن  َك��ت��ائِ��َب  َلَق���وا  إذا 
)أخذن عل بعولتهن( أزواجهن، مجع »َبْعل« )عهًدا( التزاًما بالثبات يف القتال )إذا 

)معلمينا(  املتسلِّحني  الرجال  من  للموكب  »كتيبة«،  مجع  األعداء،  من  كتائب(  لقوا 

جاعلني عىل أنفسهم عالماٍت ُيعَرفون هبا.

وبِيًضا  أْف���راًس���ا  نِيناَل��َي��ْس��َت��لِ��ُب��نَّ  ُمَقرَّ احَل��ِدي��ِد  ف  ى  وأْسَ
احلديد  ف  وأسى  )بيًضا  )و(نساء  األعداء  من  )أفراًسا(  بقوة  َينتزُعّن  )ليستلبن( 

مقرنينا( يف قيود احلديد.
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َقِريناَت��ران��ا ب���اِرِزي���َن وُك����لُّ َح��يٍّ  َم��اَف��َت��ن��ا  �����ُذوا  َ اتَّ َق���ِد 
اتذوا  )قد  قبيلة  القتال )وكل حي(  املبارزة يف  إىل أرض  بارزين( خارجني  )ترانا 

مافتنا( لقوة شوكتنا وشجاعتنا )قرينا( حليًفا من جرياهنا تستجري به وتعتصم.

الُهَوْينَى  َيْمِشَي  ُرْح��َن  ما  اِربِيناإذا  الشَّ ُمُتوُن  اْضَطَرَبْت  كم 
)إذا ما رحن( أي: النساء، أراد مطلق السري ال بقيد الرواح )يمشي الوينى( أي: 
اضطربت(  )كم  األَْهون  أنثى  اهلونى  تصغري  »اهلوينى«  وأصل  فيه،  متأنية  رفيًقا  مشًيا 
حتركت بال انتظام يف تبخُتٍ )متون( ظهور، مجع »َمْتن«، وهو الظهر )الشاربينا( السكارى 

من رشب اخلمر.

َلْسُتْم  وَي��ُق��ْل��َن  ِجياَدنا  َتْ��نَ��ُع��ون��اَيُقْتَن  َلْ  إذا  ُب��ُع��وَل��َت��ن��ا 

لستم  )ويقلن  الكريامت  أي: خيلنا  )جيادنا(  ُيِقيت  الذي  بالعلف  ُيطِعْمن  )يقتن( 
بعولتنا إذا ل تنعونا( من األعداء.

َبْكٍر  ْبِن  ُجَشَم  َبنِي  ِمْن  َظعائُِن  وِدين�ا90 َحَس�ًبا  بِِميَس�ٍم  َخَلْط�َن 

بميسم(  )خلطن  هو  قبيلته  يريد  بكر(  بن  جشم  بني  )من  »ظعينة«  مجع  )ظعائن( 
حسن ومجال، من »الَوسام والَوسامة«، ومها احلسن واجلامل )حسًبا( احلسُب ما حيسب 

من مكارم األخالق منك أو من آبائك وأجدادك )ودينا(.

ٍب  َضْ ِمْثُل  الظَّعائَِن  َمنََع  كالُقلِيناوما  ��واِع��َد  ال��سَّ ِم��نْ��ُه  َت��َرى 

)ترى  بالسيوف  األعداَء  ضب(  )مثل  هوادجهن  يف  النساء  الظعائن(  منع  )وما 
فتطري  بالسيوف  تقطع  أهنا  يريد  »ساعد«،  مجع  املرضوبني،  سواعد  أي:  السواعد(  منه 

)كالقلينا( مجع »ُقَلة«: لآللة املعروفة التي ُترَضب باملِقىَل عند اللعب هبا.
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��ُي��وُف ُم��َس��لَّ��َلٌت  ِعيناك��أنَّ��ا وال��سُّ أْجَ ا  ُط���رًّ ال��نّ��اَس  َوَل��ْدن��ا 
)كأنا و( احلال أن )السيوف مسللت( من أغامدها )ولدنا الناس طًرا أجعينا( أي: 

ا آباؤهم يف الذبِّ عنهم كام يذبنُّ الوالد عن ولده. كأنَّ

ُتَدْهِدي  َكم  ُؤوَس  ال��رُّ الُكِريناُي��َدْه��ُدوَن  بِأبَطِحها  َح�����زاِوَرٌة 
)الرؤوس( أي: رؤوس أقراهنم  )يدهدون( يدحرجون كام يدحرج اجلَُعل جعدَته 
ر«: للغالم الغليظ الشديد )بأبطحها( املكان  )كم تدهدي( تدحرج )حزاورة( مجع »َحَزوَّ

املنبطح املستوي )الكرينا( مجع »ُكَرة« كم»قلة« وزًنا ومعنى.

َمَعدٍّ  ِم��ْن  َقبائُِل  َعلَِمْت  ُبنِيناوَق��ْد  بِ��أب��َط��ِح��ه��ا  ُق��َب��ٌب  إذا 
)وقد علمت قبائل من معد إذا قبب( القبب والقباب مجع قبة )بأبطحها( يريد أبطح، 

املكان املعروف )بنينا(.

َق��َدْرن��ا  إذا  اُل��ْط��ِع��ُم��وَن  اْبُتلِينابِ��أنَّ��ا  إذا  اُل��ْه��لِ��ُك��وَن  وأنَّ���ا 
)إذا  الهلكون( ألعدائنا  )وأنا  اإلطعام  قدرنا( عىل  )إذا  للضيوف  الطعمون(  )بأنا 

ابتلينا( اخُترِبنا يف القتال.

ِشيناوأنَّ����ا ال���انِ���ُع���وَن لِ���ا أَرْدن����ا  بِ��َح��ْي��ُث  ال��نَّ��اِزُل��وَن  وأنَّ���ا 
)وأنا الانعون( الناس ما أردنا )لا أردنا( منعهم إياه )وأنا النازلون بحيث شينا( من 

نا عنه. بالد العرب ال يمكن ردنُّ

َسِخْطنا  إذا  ال��ت��اِرُك��وَن  َرِضيناوأنَّ���ا  إذا  اآلِخ�����ُذوَن  وأنَّ���ا 
)وأنا التاركون( ملا سخطنا عليه )إذا سخطنا( غضبنا )وأنا اآلخذون( ملا رضينا )إذا 
رضينا( عن صاحب العطيَّة، أي: ال نقبل عطيََّة َمن سِخْطنا عليه، ولكن نقبل عطيَة َمن 

رضينا عنه.
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ُأطِْعنا  إذا  ال��ع��اِص��ُم��وَن  ُعِصيناوأنَّ���ا  إذا  ال��ع��اِزُم��وَن  وأنَّ���ا 
)وأنا العاصمون( املانعون جرياننا )إذا أطعنا( منهم بالوفاق )وأنا العازمون( عليهم 

بالعدوان )إذا عصينا( من ِقَبلهم باملخالفة لنا.

َصْفًوا  ال��اَء  َوَرْدن��ا  إِْن  ُب  وطِيناوَن��ْشَ َك���ِدًرا  ن��ا  َغ��رْيُ ُب  وَي���ْشَ
وسًخا  )كدًرا(  ماًء  غرينا(  )ويشب  نقيًّا  ُزالاًل  صفًوا(  الاء  وردنا  إن  )ونشب 

)وطينا( أي: نأخذ من كل يشء أفضله ونتك أرذله لغرينا، كناية عن سيادهتم.

َعنَّا  ال��طَّ��ّمِح  َب��نِ��ي  أْب��لِ��ْغ  أل  وُدْع��ِم��يًّ��ا َف��َك��ْي��َف َوَج��ْدُتُ��ون��ا100
)أل أبلغ بني الطمح( حي من قبيلة إياد )عنا ودعمًيا( حي من إياد أيًضا )فكيف 

وجدتونا( يف احلرب أشجعاًنا أم ال.

َخْسًفا  النَّاَس  ساَم  اَلْلُك  ما  فيناإذا  لَّ  ال����ذُّ ُن��ِق��رَّ  أْن  أَب��ْي��ن��ا 
ومهانة  مشّقة  كلََّفهم  الناس(  )سام  »املِلك«  يف  لغة  الالم  بسكون  اللك(  ما  )إذا 
رشفنا  عن  وداَفْعنا  )فينا(  اخلسف  الذل(  نقر  أن  )أبينا  ل  الذنُّ والضم:  بالفتح  )خسًفا( 

وجمدنا.

َعنَّا  ض���اَق  َح��تَّ��ى  ال���َ�َّ  َسِفيناَم��ْلن��ا  َن��ْم��َل��ُؤُه  ال��َب��ْح��ِر  وم���اُء 
)ملنا ال�( لكثرتنا )حتى ضاق عنا( الربنُّ )وماء البحر نملؤه سفينا( أي: بسفننا.

َص��بِ��يٌّ  َل��ن��ا  ال��ِف��ط��اَم  َب��َل��َغ  إذا  ساِجدْينا103 اجَل��ب��ابِ��ُر  َل���ُه  َتِ���رُّ 
)ساجدينا( لعظمته  )لنا صبي تر له اجلبابر( من غرينا  )إذا بلغ الفطام( أي: وقَتُه 

عندهم.
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معلقة عنرتة بن شّداد
ِم  دَّ ُم��َتَ ِم��ْن  َعراُء  الشُّ غ��اَدَر  َه��ْل  ِم1 َتَوهُّ َبْعَد  ال��ّداَر  َعَرْفَت  َهْل  َأْم 

ِم  َيَتَكلَّ َلْ  ال���ّداِر  َرْس��ُم  اْلَْعَجِم َأْع��ي��اَك  ك��اْلََص��مِّ  َم  َتَكلَّ َحتَّى 

ناَقتِي  َطِويًل  ِبا  َحَبْسُت  ُجثَِّمَوَلَقْد  َرواكِ���َد  ُسْفٍع  إَِل  َأْش��ُك��و 

َتَكلَِّمي  ��واِء  بِ��اجْلِ َعْبَلَة  داَر  واْسَلِمييا  َعْبَلَة  داَر  َصباًحا  َوِعِمي 

َطْرُفها  َغِضيٍض  آِلنِ��َس��ٍة  اُلَتَبّسِمداٌر  َل��ِذي��َذِة  اْلِعناِق  َط��ْوِع 

��ا  َوَك��َأنَّ ناَقتي  فِيها  ِمَف��َوَق��ْف��ُت  َف���َدٌن ِلَْق���ِ�َ ح��اَج��َة اُل��َت��َل��وِّ

َوَأْهُلنا  ��واِء  بِ��اجْلِ َعْبَلُة  ���لُّ  ِمَوَتُ فاُلَتَثلَّ ��مِن  ف��ال��صَّ بِ���احَل���ْزِن 

َعْهُدُه  َت��ق��اَدَم  َطَلٍل  ِم��ْن  اَلْيَثِمُحيِّيَت  ُأمِّ  َبْعَد  َوَأْق��َف��َر  َأْق���َوى 

َفَأْصَبَحْت  الّزائِِريَن  بَِأْرِض  ا َع��َ�َّ طِ��لُب��ِك اْب��نَ��َة َمْ��َرِمَحلَّْت  َع��ِ�ً

َقْوَمها  َوَأْق��ُت��ُل  َعَرًضا  ْقُتها  ُعلِّ بَِمْزَعِم10 َلْيَس  َأبِيَك  َلَعْمُر  َزَع��ًم 

ُه  َغ��رْيَ َتُظنِّي  َف��ل  َن��َزْل��ِت  اُل��ْك��َرِمَوَل��َق��ْد  اُل��َح��بِّ  بِ��َم��نْ��ِزَل��ِة  ِمنِّي 

َأْهُلها  ��َع  َت��َربَّ َوَق��ْد  اَل��زاُر  بِاْلَغْيَلِمَكْيَف  َوَأْه��ُل��ن��ا  بِ��ُع��نَ��ْي��َزَت��ْيِ 

َفإِنَّم  اْلِفراَق  َأْزَم��ْع��ِت  ُكنِْت  ُمْظلِِمإِْن  بَِلْيٍل  ِرك��اُب��ُك��ُم  ���ْت  ُزمَّ

َأْهلِها  َحُ��وَل��ُة  إِّل  راَع��نِ��ي  ْمِخِمم��ا  اْلِ َحبَّ  َتَسفُّ  ياِر  الدِّ َوْسَط 

َحُلوَبًة  َوَأْرَب��ُع��وَن  اْثنَتاِن  اْلَْسَحِمفِيها  اْلُغراِب  َكخافَِيِة  ُسوًدا 

ناِعٍم  بِ��َأْص��َل��تِ��يٍّ  َتْسَتبِيَك  اَلْطَعِمإِْذ  َل��ِذي��ِذ  ُمَقبَُّلُه  َع���ْذٍب 
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ش��اِدٍن  بَِعْينَْي  َن��َظ��َرْت  بَِتْوَأِمَوَك��َأنَّ��م  َلْيَس  اْل��ِغ��ْزلِن  ِم��َن  َرَش��إٍ 

بَِقِسيَمٍة  ت��اِج��ٍر  ف���أرَة  اْلَفِمَوَك����َأنَّ  ِمَن  إَِلْيَك  َعواِرَضها  َسَبَقْت 

َنْبَتها  َن  َتَضمَّ ُأُن��ًف��ا  َرْوَض���ًة  بَِمْعَلِمَأْو  َلْيَس  ْمِن  الدِّ َقلِيُل  َغْيٌث 

ٍة  َث��رَّ َع��ْيٍ  ُك��لُّ  َعَلْيها  ج���اَدْت  ْرَهِم20 كالدِّ َحِديَقٍة  ُك��لَّ  ْك��َن  َف��َتَ

َعِشيٍَّة  َف��ُك��لَّ  َوَتْسكاًبا  ا  ِمَسحًّ َي��َت��َصَّ َلْ  اْل���اُء  َعَلْيها  َيْ���ِري 

َوْح��َدُه  ُيَغنِّي  ِبا  باَب  الذُّ ى  ِمَف��َتَ نِّ اُلَتَ ال��ّش��اِرِب  َكِفْعل  َهِزًجا 

الَْج��َذِمَغ���ِرًدا َي��ُس��نُّ ِذراَع����ُه بِ��ِذراِع��ِه  ناِد  الزِّ عل  اُلكِبِّ  فِْعَل 

َحشيٍَّة  َظْهِر  َف��ْوَق  َوُتْصبُِح  ُمْلَجِمُتِْ�  أْدَه��َم  َساِة  َف��ْوَق  َوَأبِيُت 

َوى  الشَّ َعْبِل  َعَل  ٌج  َسْ َنْ���ٍد َم��راكِ��ُل��ُه َن��بِ��ي��ِل اَل��ْح��ِزِموَحِشيَّتِي 

َش��َدنِ��يَّ��ٌة  داَره���ا  ُتْبلَِغنِّي  ِمَه��ْل  ُمَصَّ اِب  ال��شَّ بَِمْحُروِم  ُلِعنَْت 

ى َزّي��اَف��ٌة  َ ِميَثِمَخ��ّط��اَرٌة ِغ��بَّ ال����ُّ ُخفٍّ  بَِوْخِذ  ك��اَم  اْلِ َتطُِس 

َعِشيًَّة  ك���اَم  اْلِ َأِق���ُص  ِمَوَك��َأنَّ��م  ُمَصلَّ اَلنِْسَمْيِ  َب��ْيِ  بَِقِريِب 

َأَوْت  َكم  النَّعاِم  ُقُلُص  َلُه  طِْمطِِمَت��ْأِوي  ِلَْع��َج��َم  َيمنَِيٌة  ِح��َزٌق 

��ُه  ��َة َرْأِس����ِه وك��أنَّ َي��ْت��َب��ْع��َن ُق��لَّ ُمَ��يَّ��ِم30 َل��ُه��نَّ  َح���َرٍج  َع��َل  َزْوٌج 

بيَضُه  اْلُعَشرَيِة  بِِذي  َيُعوُد  اْلَْصَلِمَصْعٍل  الطَّويِل  اْلَفْرِو  ِذي  كالَعْبِد 

َفَأْصَبَحْت  ْحُرَضْيِ  الدُّ بِمِء  َبْت  ْيَلِمَشِ الدَّ ِحياِض  َعْن  َتنِْفُر  َزْوراَء 

اْل�  ها  َدفِّ بِجانِِب  َينَْأى  ��ِمَوَك��َأنَّ��م  َوَت��َزعُّ يَلٍة  َمِ َب��ْع��َد  ���َوْح��ِ�ِّ 

َل��ُه  َع��َط��َف��ْت  ُك��لَّ��م  َجنِيٌب  َوبِاْلَفِمِه��رٌّ  بِاْلَيَدْيِن  اتَّقاها  َغْضَبى 
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ُمَقْرَمًدا  فاِر  السِّ ُط��وُل  َلا  اُلَتَخيِِّمَأْبَقى  َدع��ائِ��ِم  َوِم��ْث��َل  َس��نَ��ًدا 

َكَأنَّم  داِع  ال���رِّ م��اِء  َع��َل  ِمَب��َرَك��ْت  ُمَهضَّ َأَجشَّ  َقَصٍب  َعَل  َبَرَكْت 

ُمْعَقًدا  ُكَحْيًل  َأْو  ��ا  ُربًّ ُقْمُقِمَوَك���َأنَّ  َجوانَِب  بِ��ِه  اْلِقياُن  َح��شَّ 

ٍة  َجْ�َ َغُضوٍب  ِذْف��َرى  ِمْن  َزّي��اَف��ٍة ِم��ْث��َل اْل��َف��نِ��ي��ِق اُل��ْق��َرِمَينْباُع 

نِي  َفإِنَّ اْلِقناَع  ُدوِن  ُت��ْغ��ِدِف  اُلْسَتْلئِِمإِْن  اْل��ف��اِرِس  بِ��َأْخ��ِذ  َط��بٌّ 

نِي  َفإِنَّ َعلِْمِت  بِ��م  َع��َ�َّ  َأْث��نِ��ي  ُأْظ��َل��ِم40 َلْ  إِذا  ُماَلَقتِي  َس��ْم��ٌح 

باِسٌل  ُظْلِمي  َف��إِنَّ  ُظلِْمُت  اْلَعْلَقِمَف��إِذا  َك��َط��ْع��ِم  َم��ذاَق��ُت��ُه  ُم��رٌّ 

ما  َبْعَد  اُلداَمِة  ِمَن  ْب��ُت  َشِ اُلْعَلِمَوَلَقْد  بِاَلُشوِف  اَل��واِج��ُر  َرَك��َد 

ٍة  َأِسَّ ذاِت  َص��ْف��راَء  ِمبِ��ُزج��اَج��ٍة  ُمَفدَّ مِل  الشِّ ِف  بِ��َأْزَه��َر  ُقِرَنْت 

ُمْسَتْهلٌِك  نِي  َفإِنَّ ْب��ُت  َشِ ُيْكَلِمَف��إِذا  َلْ  وافِ���ٌر  َوِع���ْرِض  م��ايِل 

َنًدى  عْن   ُ ُأَقصِّ َفم  َصَحْوُت  ِميَوإِذا  َوَتَكرُّ َشمئِِ�  َعلِْمِت  َوَك��م 

ًل  ُمَ��دَّ َت��َرْك��ُت  غانَِيٍة  الَْعَلِموَحلِيِل  َكِشْدِق  َفِريَصُتُه  َتُْكو 

َطْعنٍَة  بِ��مِرِن  َل��ُه  َي��داَي  اْلَعنَْدِمَعِجَلْت  َكَلْوِن  نافَِذٍة  َوَرش��اِش 

مالٍِك  اْبنََة  يا  اْلَقْوَم  َسَأْلِت  َتْعَلِميَهّل  َلْ  بِم  جاِهَلًة  ُكنِْت  إِْن 

سابٍِح  ِرح��اَل��ِة  َع��َل  أزاُل  ل  ِمإِْذ  ُمَكلَّ اْل��ُك��مُة  َت���ع���اَوَرُه  َنْ���ٍد 

َوت��اَرًة  لِلطِّعاِن  ُض  ُي��َع��رَّ َط���ْوًرا  َعَرْمَرِم50 اْلِقِ�ِّ  َحِصِد  إَِل  َي��ْأِوي 

نِي  َأنَّ الَوقائَِع  َشِهَد  َم��ْن  ِك  اَلْغنَِمُيْ��ِ�ْ ِعنَْد  َوَأِعفُّ  اْلَوَغى  َأْغَشى 

َحَوْيُتها  أش��اُء  لو  َمغانَِم  ميف��أرى  وتكرُّ اْلَحيا  عنها  ن  وي��ُص��دُّ
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��ٍج َك���ِرَه اْل��ُك��مُة نِ��زاَل��ُه  ُمْسَتْسلِِموُم��َدجَّ َول  َه��َرًب��ا  ُمْ��ِع��ٍن  ل 

َطْعنٍَة  بِعاِجِل  ي  َكفِّ َل��ُه  ِمج��اَدْت  ُمَقوَّ اْلُكُعوِب  َص��ْدِق  بُِمَثقٍَّف 

َجْرُسها  َيْ��ِدي  اْلَفْرَغْيِ  ِمبَِرِحيَبِة  َّ ال���ُّ باِع  السِّ ُمْعَتسَّ  ْيِل  بِاللَّ

ثِياَبُه  اْلََص��مِّ  ْمِح  بِالرُّ ِمَفَشَكْكُت  بُِمَحرَّ اْلَقنا  َعَل  اْلَكِريُم  َلْيَس 

َينُْشنَُه  باِع  السِّ َج��َزَر  َرْأِس���ِه واْلِ��ْع��َص��ِمَوَت��رْك��ُت��ُه  ��ِة  ُق��لَّ َب��ْيَ  ما 

ُفُروَجها  َهَتْكُت  سابَِغٍة  ُمْعلِِموِمَشكِّ  اْلَحِقيَقِة  حاِمي  َعْن  ْيِف  بِالسَّ

َشتا  إِذا  بِ��اْل��ِق��داِح  َي���داُه  ِمَربِ���ٍذ  َه��ّت��اِك غ��اي��اِت ال��تِّ��َج��اِر ُم��َل��وَّ

َح���ٍة  َسْ ِف  ثِ��ي��اَب��ُه  َك���َأنَّ  َب��َط��ٍل  بَتْوَأِم60 َلْيَس  ْبِت  السِّ نِعاَل  ُيْ��َذى 

ُأِري���ُدُه  َن��َزْل��ُت  َق��ْد  َرآِن  ِمَل��ّم��ا  َتَبسُّ لِ��َغ��رْيِ  َن��واِج��َذُه  َأْب���َدى 

َعَلْوُتُه  ُث��مَّ  ْم��ِح  بِ��ال��رُّ ِمْ��َذِمَفَطَعنُْتُه  احَل��ِدي��َدِة  ص��اِف  بُِمَهنٍَّد 

َكَأنَّم  النَّهاِر  َش��دَّ  بِ��ِه  بِاْلِعْظلِِمَع��ْه��ِدي  َوَرأُس��ُه  باُن  اللَّ ُخِضَب 

َلُه  َحلَّْت  لَِ��ْن  َقنٍَص  ما  ش��اَة  ��ُرِميا  َتْ َلْ  َوَلْيَتها  َع��َ�َّ  َح��ُرَم��ْت 

اْذَهبِي  َلا  َفُقْلُت  جاِرَيتِي  واْعَلِميَفَبَعْثُت  يِلَ  َأْخباَرها   �ِ َفَتَجسَّ

ًة  ِغرَّ اْلََع��اِدي  ِمَن  َرَأْي��ُت  ُمْرَتِيقاَلْت  ُه��َو  لَِ��ْن  ُمْكِنٌَة  وال��ش��اُة 

َجداَيٍة  بِِجيِد  اْلَتَفَتْت  َرَش���إٍ ِم��َن اْل��ِغ��ْزلِن ُح��رٍّ َأْرَث���ِموَك��َأنَّ��م 

نِْعَمتِي  شاكِِر  َغ��رْيَ  َعْمًرا  اُلنَْعِمُنبِّْئُت  لِنَْفِس  َبَثٌة  َمْ واْل��ُك��ْف��ُر 

َحى  ي بِالضُّ اْلَفِمَوَلَقْد َحِفْظُت َوصاَة َعمِّ َوَضِح  َعْن  َفتاِن  الشَّ َتْقُلُص  إْذ 

َتْشَتكِي  ل  الَّتِي  احَلْرِب  َحْوَمِة  ف  َتَغْمُغِم70 َغ��رْيَ  اْلَْب��ط��اُل  َغَمراِتا 
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َأِخ��ْم  َلْ  اْلَِس��نَّ��َة  ِبَ  َيتَُّقوَن  ُمْقَدِميإْذ  َتضاَيَق  َأنِّ  َوَل��ْو  َعنْها 

ُعُهْم  َجْ َأْق��َب��َل  اْل��َق��ْوَم  َرَأْي���ُت  ِمّلا  ُمَذمَّ َغ��رْيَ  َك���َرْرُت  َي��َت��ذاَم��ُروَن 

ا  كأنَّ م��اُح  وال��رِّ َع��نْ��َتُ  َأْش��ط��اُن بِ��ْئ��ٍر ف َل��ب��اِن اْلَْدَه���ِمَي��ْدُع��وَن 

َنْحِرِه  بُِثْغَرِة  َأْرِميِهْم  ِزْل��ُت  ِمما  َب��َل بِ��ال��دَّ َوَل��ب��انِ��ِه َح��تَّ��ى َت��َ�ْ

بَِلبانِِه  اْلَقنا  َوْق��ِع  ِم��ْن  ��ْم��ُح��ِمف���اْزَورَّ  َوَتَ ٍة  بِ��َع��ْ�َ إيَلَّ  َوَش��ك��ا 

اْشَتَكى  اُلحاَوَرُة  ما  َيْدِري  كاَن  َتَكلُِّميَلْو  َجواُب  ما  َي��ْدِري  كاَن  أْو 

َعوابًِسا  اَلباَر  َتْقَتِحُم  َشْيَظِمواَلْيُل  وأْج��َرَد  َشْيَظَمٍة  َب��ْيَ  ما 

ُسْقَمها  وَأْب��َرَأ  َنْفِ�  َشَفى  َأْقِدِمولَقْد  َعنَْتَ  َوْيَك  اْلَفواِرِس:  ِقيُل 

ُمشايِِعي  ِشْئُت  َحْيُث  ِركاِب  ِمُذُلٌل  ُل��بِّ��ي وَأْح���ِف���ُزُه بِ����َرْأٍي ُم���ْ�َ

فاْعَلِمي  َأُزوَرِك  َأْن  َع��داِن  إنِّ  َتْعَلِمي80 َلْ  ما  وَبْعُض  َعلِْمِت  َقْد  ما 

ُدوَنُكْم  َبِغيٍض  َبنِي  ِرماُح  ُيِْرِمحاَلْت  َلْ  َمْن  اْلَحْرِب  َجواِن  َوَوَزْت 

َنْحُرُه  َيْدَمى  اُلْهَر  َك��َرْرُت  ِحْذَيِمولَقْد  بِاْبنَْي  اَلْيُل  َقْتنِي  اتَّ َحتَّى 

َتُدْر  َوَلْ  َأُموَت  بَِأْن  َخِشيُت  َضْمَضِمَوَلَقْد  اْبنَْي  َعَل  دائَِرٌة  لِْلَحْرِب 

َأْشتِْمُهم  َوَلْ  ِع��ْرِض  َدِم��يالّشاِتَْي  اْلَقُهم  َلَ  إَِذا  وال��نّ��اِذَرْي��ِن 

َأباُها  َت��َرْك��ُت  َفَلَقْد  َيْفَعل  إِْن  َقْشَعِم85 َن��ْ�ٍ  َوُك��لِّ  باِع  السِّ َج��َزَر 
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حيسن  ال  العبد  عنتة:  فقال  عنتة،  يا  ُكرَّ  له:  فقال  العرب،  بعض  قبل  من  عبٍس  عىل 
، فقال: ُكرَّ وأنت حر، فكرَّ وقاتل يومئٍذ قتااًل شديًدا،  ، وإنام حُيِسُن احِلالب والرصَّ الكرَّ
عاه بعد ذلك وأحلقه بنسبه، وكان عنتة من الشعراء الفرسان، وكان هو شاعر بني  فادَّ
َ الطْبع حلياًم سهَل  عبس وفارسهم املشهور، وكان رغم شجاعته وبطشه يف احلرِب َلنيِّ

األخالق، وكان من أجوِد أهل زمانه بام حَوْت يداه.
وورد يف احلديث أن رسول اهلل H قال: »ما وصف يل أعراب فأحببت أن أراه 

إل عنتة«.

حرض عنتة حرب داحس والغرباء، وحسن فيها بالؤه، ومحدت مشاهده، يقال: إن 
سبب إنشاء عنتة قصيدته التي نحن بصددها أنه سابَّه رجل عبيسٌّ وعاب عليه سواد 
ه وإخوته، فسبَّه عنتة وفخر عليه بادًئا قبل ذلك بأنواع الغزل والنسيب، ثم ختلَّص  أمِّ

إىل فخره عليه.

قال يف بحر الكامل:

ِم  دَّ ُم��َتَ ِم��ْن  َعراُء  الشُّ غ��اَدَر  َه��ْل  ِم1 َتَوهُّ َبْعَد  ال��ّداَر  َعَرْفَت  َهْل  َأْم 
)الشعراء( مجُع شاعٍر، عىل  ترك  )غادر(  إنكاري  هنا  استفهام، وهو  )هل( حرف 
ندور نحوه )من متدم( اسم مفعول أو مكان من »ردَّْمت اليشء«: إذا أصلحته وقويت 
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ما وهى منه )أم( هنا لإلرضاب بمعنى »بل« )هل عرفت الدار( يريد دار عشيقته )بعد 
ٍس وتفطن. توهم( تفرنُّ

ِم  َيَتَكلَّ َلْ  ال���ّداِر  َرْس��ُم  اْلَْعَجِم َأْع��ي��اَك  ك��اْلََص��مِّ  َم  َتَكلَّ َحتَّى 

يتكلم( يظهر )حتى تكلم( ظهر حال كونِِه  ل  الدار  )رسم  أتعبك عرفان  )أعياك( 

)كالصم( األطرش )العجم( الذي ال يفصح.

ناَقتِي  َطِويًل  ِبا  َحَبْسُت  ُجثَِّمَوَلَقْد  َرواكِ���َد  ُسْفٍع  إَِل  َأْش��ُك��و 

)ولقد حبست با( أي: الدار، زماًنا )طويًل ناقتي( أبكي و)أشكو إل( أثايّف )سفع( 

ُسوٍد يف محرة )رواكد( ثابتات )جثم( اجلثَُّم مجُع »جاثمة«: الالطئة باألرض.

َتَكلَِّمي  ��واِء  بِ��اجْلِ َعْبَلَة  داَر  واْسَلِمييا  َعْبَلَة  داَر  َصباًحا  َوِعِمي 

من  انخفض  ما  اجلواء مجُع »جّو«، وأصله  )باجلواء(  عبلة( علم مشغوفته  دار  )يا 

دار  صباًحا  )وعمي  تعريف  معاملك  أظهري  )تكلمي(  بعينه  موضع  هنا  وهو  األرض، 

عبلة( أي: أنعم اهلل صباحك باخلصب، وخصَّ الصباح ألنه وقت اإلغارة )واسلمي( 

اء. روس واالحمِّ أمر بمعنى الدعاء، أي: سلمك اهلل من الدنُّ

َطْرُفها  َغِضيٍض  آِلنِ��َس��ٍة  اُلَتَبّسِمداٌر  َل��ِذي��َذِة  اْلِعناِق  َط��ْوِع 
سهلة  )طوع(  نظرها  )طرفها(  فاتٍر  )غضيض(  بحديثها  يؤنس  امرأة  آلنسة(  )دار 
بفتحها:  أو  للفم،  صفة  السني:  بكرس  )التبسم(  الفم  شهية  )لذيذة(  املعانقة  )العناق( 

ملكاِن أو اسم مصدر التبسم.

��ا  َوَك��َأنَّ ناَقتي  فِيها  ِمَف��َوَق��ْف��ُت  َف���َدٌن ِلَْق���ِ�َ ح��اَج��َة اُل��َت��َل��وِّ
القرص  ًكا:  حمرَّ الفَدن  )فدن(  الناقة  أي:  وكأنا(  ناقتي  )فيها  حبست  )فوقفت( 
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ث يف انتظار يشء، وهو -أي: املنتظر  العظيم، مجعه أفدان )لق� حاجة التلوم( املتمكِّ
هنا- اجلزُع والبكاء عىل فراق املتغزل هبا.

َوَأْهُلنا  ��واِء  بِ��اجْلِ َعْبَلُة  ���لُّ  ِمَوَتُ فاُلَتَثلَّ ��مِن  ف��ال��صَّ بِ���احَل���ْزِن 
أمحر  جبل  )فالصمن(  موضع  باحلزن(  )وأهلنا  بعينه  موضع  باجلواء(  عبلة  )وتل 
إنه هو يسكنها رغم  قال:  فهذه كلها مواضع  بالعالية،  )فالتثلم( موضع  الدهناء  قرب 

بعدها من اجلواء حيث تسكن عبلة.

َعْهُدُه  َت��ق��اَدَم  َطَلٍل  ِم��ْن  اَلْيَثِمُحيِّيَت  ُأمِّ  َبْعَد  َوَأْق��َف��َر  َأْق���َوى 
يف  خال  وأقفر(  )أقوى  معرفته  )عهده(  تطاول  تقادم(  طلل  )من  أبقيت  )حييت( 

كليهام )بعد أم اليثم( هي كنية عبلة.

َفَأْصَبَحْت  الّزائِِريَن  بَِأْرِض  ا َع��َ�َّ طِ��لُب��ِك اْب��نَ��َة َمْ��َرِمَحلَّْت  َع��ِ�ً
)حلت( نزلت )بأرض الزائرين( األعداء، ِمْن »َزَأَر َزِئرًيا«، وأصله صوت األسد، 
كأن وعيد العدوِّ زئري األسد، فأطلقه عىل األعداء، ويف رواية: »شطت مزار العاشقني... 
نسبت  رجل  مرم(  )ابنة  إياك  مطالبتي  طلبك(  )ع�َّ  َصْعًبا  عً�ا(  )فأصبحت  إلخ« 

إليه.

َقْوَمها  َوَأْق��ُت��ُل  َعَرًضا  ْقُتها  ُعلِّ بَِمْزَعِم10 َلْيَس  َأبِيَك  َلَعْمُر  َزَع��ًم 
)أقتل قومها زعًم(  أنا مع ذلك  )عرًضا( فجأًة ال عن قصٍد )و(  )علقتها( أحببتها 

طمًعا )لعمر أبيك( حياته وبقاؤه )ليس بمزعم( مطمع.

ُه  َغ��رْيَ َتُظنِّي  َف��ل  َن��َزْل��ِت  اُل��ْك��َرِمَوَل��َق��ْد  اُل��َح��بِّ  بِ��َم��نْ��ِزَل��ِة  ِمنِّي 
بمنزلة  )مني  واقًعا  أي: غرَي ذلك  تظني غريه(  )فل  منزلة  قلبي  نزلت( من  )ولقد 

ل. الحب( املحبوب )الكرم( املبجَّ
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َأْهُلها  ��َع  َت��َربَّ َوَق��ْد  اَل��زاُر  بِاْلَغْيَلِمَكْيَف  َوَأْه��ُل��ن��ا  بِ��ُع��نَ��ْي��َزَت��ْيِ 

)كيف الزار( الزيارة هلا )وقد تربع( نزلوا زمن الربيع )أهلها بعنيزتي( موضعني 

كالمها عنيزة )وأهلنا بالغيلم( موضع، وقيل: بئر غزيرة املاء.

َفإِنَّم  اْلِفراَق  َأْزَم��ْع��ِت  ُكنِْت  ُمْظلِِمإِْن  بَِلْيٍل  ِرك��اُب��ُك��ُم  ���ْت  ُزمَّ

)إن كنت أزمعت( عزْمِت، من »أزمع عىل األمر«: إذا عزم عليه، كم »أمجع عليه« 

أيًضا )الفراق( أي: عليه )فإنم زمت( ُجعلت فيها األزمة مجُع زماٍم )ركابكم( إبلكم، 

فهو اسُم مجع راحلة؛ إذ ال مفرد له من لفظه )بليل مظلم( أراد أن أمر رحيلهم ُبِرم بليل 

ومل َيعلم هو به.

َأْهلِها  َحُ��وَل��ُة  إِّل  راَع��نِ��ي  ْمِخِمم��ا  اْلِ َحبَّ  َتَسفُّ  ياِر  الدِّ َوْسَط 

)ما راعني( أفزعني )إل حولة( احلمولة: اإلبل املحمول عليها، أو أطاقت احلمل 

»بني«  بمعنى  وبالتحريك  ظرًفا،  إال  يكون  ال  بالسكون  الوْسُط  الديار(  وسط  )أهلها 

)تسف( تأكله غري ملتوت )حب المخم( حبٌّ تعلف به اإلبل.

َحُلوَبًة  َوَأْرَب��ُع��وَن  اْثنَتاِن  اْلَْسَحِمفِيها  اْلُغراِب  َكخافَِيِة  ُسوًدا 

)فيها اثنتان وأربعون حلوبة( بمعنى »حتلب«، يقال: شاة حلوبة وناقة حلوبة، وإبل 

حلوبة، يستوي فيه املفرد وغريه )سوًدا( مجُع »سوداء وأسود«: صفة للحلوبة )كخافية( 

واحدة اخلوايف، وهي عرش ريشات يف مؤخر ذنب الطائر )الغراب السحم( األسود.

ناِعٍم  بِ��َأْص��َل��تِ��يٍّ  َتْسَتبِيَك  اَلْطَعِمإِْذ  َل��ِذي��ِذ  ُمَقبَُّلُه  َع���ْذٍب 
)إذ تستبيك( تذهب بعقلك قهًرا )ب�(مثغٍر )أصلتي( بّراٍق صقيٍل )ناعم عذب( حلٍو 

لذيذ )مقبله( موضع التقبيل منه )لذيذ( شهي )الطعم( الطعم.
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ش��اِدٍن  بَِعْينَْي  َن��َظ��َرْت  بَِتْوَأِمَوَك��َأنَّ��م  َلْيَس  اْل��ِغ��ْزلِن  ِم��َن  َرَش��إٍ 
ه يف السري  )وكأنم نظرت بعيني( ولد بقرة وحش )شادن( الشادُن: الذي دبَّ مع أمِّ
)رشإ( حسن املنظر )من الغزلن( مجُع »غزاٍل«: معروف )ليس بتوأم( التوأُم من مجيع 

احليوان: الولد مع الولد يف بطٍن واحٍد.

بَِقِسيَمٍة  ت��اِج��ٍر  ف���أرَة  اْلَفِمَوَك����َأنَّ  ِمَن  إَِلْيَك  َعواِرَضها  َسَبَقْت 
ع فيه دمه )تاجر( صاحب بيع ورشاء  )وكأن فأرة( الفأرة: وعاء املسك الذي يتجمَّ
يمني  ما عن  أو  القسامة، وهي احلسن،  اشتقاقها من  املرأة احلسنة،  القسيمُة  )بقسيمة( 
مت )عوارضها(  األنف وشامله، أو وعاء الطيب الذي يكون عند العطارين )سبقت( تقدَّ

أسناهَنا، مجُع عارضة )إليك من الفم(.

َنْبَتها  َن  َتَضمَّ ُأُن��ًف��ا  َرْوَض���ًة  بَِمْعَلِمَأْو  َلْيَس  ْمِن  الدِّ َقلِيُل  َغْيٌث 
كالُعنُق:  األنف  )أنًفا(  األزهار  ومنبت  املاء  مستنقع  الروضُة:  )روضة(  كأنَّ  )أو( 
ط )نبتها غيث( مطٌر )قليل  الروضة التي مل ُتْرَع قط، مشتقٌّ من االستئناف )تضمن( توسَّ
الدمن( كم»الزبل« وزًنا ومعنى )ليس بمعلم( كم»مقعد« و»مكرم«، أي: ليس بمشهور 

حتى ينزل.

ٍة  َث��رَّ َع��ْيٍ  ُك��لُّ  َعَلْيها  ج���اَدْت  ْرَهِم20 كالدِّ َحِديَقٍة  ُك��لَّ  ْك��َن  َف��َتَ
)جادت عليها( نزلت عليها باجلَود، وهو الغيث الكثري )كل عي ثرة( غزيرة املاء 
)فتكن كل حديقة( الروضة التي يستقر فيها املاء )كالدرهم( يف البياض واالستدارة يف 

امتالء.

َعِشيٍَّة  َف��ُك��لَّ  َوَتْسكاًبا  ا  ِمَسحًّ َي��َت��َصَّ َلْ  اْل���اُء  َعَلْيها  َيْ���ِري 
)سًحا( مصدُر »َسحَّ املطُر«: نزل بكثرة )وتسكاًبا( صبًّا أيًضا بكثرة وقوة، مصدُر 
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»سكبته سكًبا وتسكاًبا« )فكل عشية( آخر النهار، خصَّ مطرها ألن مطرها أنفع )يري 
م، وهو االنقطاع. عليها الاء( حال كونه )ل يتصم( ينقطع، من الترصنُّ

َوْح��َدُه  ُيَغنِّي  ِبا  باَب  الذُّ ى  ِمَف��َتَ نِّ اُلَتَ ال��ّش��اِرِب  َكِفْعل  َهِزًجا 
ًتا  د ويردِّد صوته بالغناء )وحده هزًجا( مصوِّ )فتى الذباب( معروف )با يغني( يمدِّ

ع صوته. )كفعل الشارب( للخمر )التنم( املرجِّ

الَْج��َذِمَغ���ِرًدا َي��ُس��نُّ ِذراَع����ُه بِ��ِذراِع��ِه  ناِد  الزِّ عل  اُلكِبِّ  فِْعَل 
ًكا: التطريب )يسن( حيكنُّ )ذراعه ب�( عىل )ذراعه( يفعل  ًتا، والَغَرد حمرَّ )غرًدا( مصوِّ
به، واألسفل  الذي حتك  النار األعىل  الزناد( عود  )عل  املقبل  )الكب(  الرجل  )فعل( 

الزندة )الجذم( مقطوع اليد.

َحشيٍَّة  َظْهِر  َف��ْوَق  َوُتْصبُِح  ُمْلَجِمُتِْ�  أْدَه��َم  َساِة  َف��ْوَق  َوَأبِيُت 
)ت� وتصبح( تصادف هذين الوقَتنْيِ )فوق ظهر حشية( فراٍش موطَّإٍ لالفتاش 
)أدهم(  يناسبه من قطن أو صوف أو غريمها )وأبيت فوق ساة( ظهر فرٍس  بام  حمشوٍّ 

أسود )ملجم( جمعول له جلام.

َوى  الشَّ َعْبِل  َعَل  ٌج  َسْ َنْ���ٍد َم��راكِ��ُل��ُه َن��بِ��ي��ِل اَل��ْح��ِزِموَحِشيَّتِي 
)الشوى( األطراف والقوائم،  )عبل( غليظ  )سج عل( فرٍس  )وحشيتي( فرايش 
أي: الرضب  الركل،  َمركل، وهو مكان  )مراكله( مجُع  اسم جنس شواة )ند( ضخم 

باألرجل )نبيل( سمني ضخم، يستخدم يف اخلري والرش )الحزم( مكان احلزام منه.

َش��َدنِ��يَّ��ٌة  داَره���ا  ُتْبلَِغنِّي  ِمَه��ْل  ُمَصَّ اِب  ال��شَّ بَِمْحُروِم  ُلِعنَْت 
)هل تبلغني دارها( ناقة )شدنية( منسوبة إىل شدن، وهو بلد أو رجل أو فحل تنسب 

إليه كرائم اإلبل، قال:
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ْبممممِل  ممَدنِممّيمماُت ِكممممراُم اإْلِ َفممْحممِلالممشَّ َأْو  لممرُجممٍل  َمممنْممُسمموَبممٌة 
)لعنت( ُسبَّْت ودعي عليها بأن حيرم رضعها اللبن )ب�(مرضٍع )مروم( ممنوع )الشاب( 

أراد اللبن )مصم( مقّطع.

ى َزّي��اَف��ٌة  َ ِميَثِمَخ��ّط��اَرٌة ِغ��بَّ ال����ُّ ُخفٍّ  بَِوْخِذ  ك��اَم  اْلِ َتطُِس 
َب« )غب( عقب )ال�ى(  )خطارة( رّضابٌة بذنبها يمينًا وشاماًل، ِمْن »َخَطَر« كم»رَضَ
سري الليل )زيافة( يف سريها، أي: رسيعة، من »زافت احلاممة«: إذا أرسعت، واستعري 
»أَكم«:  مجُع  )الكام(  »تكرس«  بمعنى  كالمها  َتِقُص،  أو  )تطس(  هبا  هلا  تشبيًها  للناقة 
اجلبال الصغار )بوخذ( الوخذ والوخد: الرسعة يف السري )خف( اخلف: جممُع فرسن 

البعري )ميثم( مكسار، كأنه آلة للَوْثم، أي: الكرس.

َعِشيًَّة  ك���اَم  اْلِ َأِق���ُص  ِمَوَك��َأنَّ��م  ُمَصلَّ اَلنِْسَمْيِ  َب��ْيِ  بَِقِريِب 
)وكأنم أقص( أكرس )الكام( مجع »أكم« )عشية( آخر النهار )ب�(مظليٍم )قريب بي 

النسمي( الظفرين )مصلم( مقطوع األذنني من أصلهام.

َأَوْت  َكم  النَّعاِم  ُقُلُص  َلُه  طِْمطِِمَت��ْأِوي  ِلَْع��َج��َم  َيمنَِيٌة  ِح��َزٌق 
)تأوي( ترجع وتنضمنُّ )له قلص( مجُع »َقلوص«، وهي من اإلبل والنعام كاجلارية 
ت  من اإلنسان )النعام( اسم جنس »نعامة«: للوحش املعروف )كم أوت( رجعت وانضمَّ
إليه )حزق( مجاعات، كحزائق، الواحدة ِحْزقة كحزيقة )يمنية( منسوبة إىل اليمن )ل�(

مأجل رجٍل )أعجم طمطم( وهو الذي ال يفصح.

��ُه  ��َة َرْأِس����ِه وك��أنَّ َي��ْت��َب��ْع��َن ُق��لَّ ُمَ��يَّ��ِم30 َل��ُه��نَّ  َح���َرٍج  َع��َل  َزْوٌج 
)يتبعن( يمشني خلف )قلة( أعىل )رأسه وكأنه( أي: الظليم )زوج( ثوٌب َنمٌط جيعل 

عىل اهلودج )عل حرج( مركب من مراكب النساء )لهن ميم( جمعول خيمة.
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بيَضُه  اْلُعَشرَيِة  بِِذي  َيُعوُد  اْلَْصَلِمَصْعٍل  الطَّويِل  اْلَفْرِو  ِذي  كالَعْبِد 
د ويزور )بذي العشرية( موضع بعينه  )صعل( طويل العنق دقيق الرأس )يعود( يتعهَّ
)بيضه( اسم جنس »بيضة« )كالعبد( يريد العبد األسود؛ ألنه املناسب لتشبيه الظليم به 
)ذي الفرو الّطويل( صفة للفرو؛ ألنه بذلك يشبه جناحي الظليم )الصلم( األصلم: 

الذي ال أذن له.

َفَأْصَبَحْت  ْحُرَضْيِ  الدُّ بِمِء  َبْت  ْيَلِمَشِ الدَّ ِحياِض  َعْن  َتنِْفُر  َزْوراَء 
)شبت ب�( من )ماء الدحرضي( ماٌء، وقيل: ماءان أحدمها اسمه دحرض واآلخر 
َور، وهو امليل  َوشيع، وغلب يف التثنية الدحرض )فأصبحت زوراء( مائلة موصوفة بالزَّ
)تنفر( هترب )عن حياض( مياه )الديلم( رضب من التك، جعلهم مثاًل لألعداء؛ ألنَّ 

الديلم من مجلة أعداء العرب، ومياه الديلم مياٌه معروفة.

اْل�  ها  َدفِّ بِجانِِب  َينَْأى  ��ِمَوَك��َأنَّ��م  َوَت��َزعُّ يَلٍة  َمِ َب��ْع��َد  ���َوْح��ِ�ِّ 
)الوح�( األيمن نَسبه للوحشة  )دفها( جنبها  )بجانب( شق  )وكأنم ينأى( يبعد 
عن  كناية  باملخيلة  عنها  عربَّ  وتكرب،  خيالء  ميلة(  )بعد  والراكب  احلالب  من  خللوه 

نشاطها واستعدادها للسري )وتزعم( نشاط وتصعنُّب يف السري.

َل��ُه  َع��َط��َف��ْت  ُك��لَّ��م  َجنِيٌب  َوبِاْلَفِمِه��رٌّ  بِاْلَيَدْيِن  اتَّقاها  َغْضَبى 
)هر( سنَّْوٌر، هو فاعُل ينأى يف البيت قبله )جنيب( جمنوب )كلم عطفت له( مالت 
يديه  أي:  )باليدين(  ها  ليَعضَّ قابلها  )اتقاها(  عّضه  من  متأثرة  )غضبى(  كوهنا  حال  له 

)وبالفم( أي: فمه.

ُمَقْرَمًدا  فاِر  السِّ ُط��وُل  َلا  اُلَتَخيِِّمَأْبَقى  َدع��ائِ��ِم  َوِم��ْث��َل  َس��نَ��ًدا 
وهو  بالَقْرَمد،  مطيل  كأنه  )مقرمًدا(  سناًما  السفر  السفار(  طول  )لا  ترك  )أبقى( 
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)التخيم(  البيت  لعامد  »دعامة«:  مجُع  دعائم(  )مثل  قوائم  )و(  مرتفًعا  )سنًدا(  اآلُجّر 
املتِخذ خيمة.

َكَأنَّم  داِع  ال���رِّ م��اِء  َع��َل  ِمَب��َرَك��ْت  ُمَهضَّ َأَجشَّ  َقَصٍب  َعَل  َبَرَكْت 
)بركت( ألقْت صدَرها )عل ماء الرداع( موضع. قال ابن مالك:

َرداُع  اْو  َرْدٌع  طِمميممٍب  ِرداُعَأَثممممُر  ملَِممممْوِضممممٍع  َوَعممممَلممممٌم 
داُع  عممىل ُفمممَعممماٍل زنمممِة الممُقممحمماِبووجممممُع املممفمماصممِل المممممرنُّ

ف أو مكرّس. )كأنم بركت عل قصب( نبات )أجش( أبّح الصوت )مهضم( جموَّ

ُمْعَقًدا  ُكَحْيًل  َأْو  ��ا  ُربًّ ُقْمُقِمَوَك���َأنَّ  َجوانَِب  بِ��ِه  اْلِقياُن  َح��شَّ 
وينعقد  ليغلظ  مطبوًخا  )معقًدا(  قطرانا  كحيًل(  )أو  طالء  أو  خثارة  ربًّا(  )وكأن 
أو  صغري  ِقدٌر  كم»هدهد«:  )قمقم(  نواحي  جوانب(  )به  اإلماء  )القيان(  أْوَقد  )حش( 

ٌة. جرَّ

ٍة  َجْ�َ َغُضوٍب  ِذْف��َرى  ِمْن  َزّي��اَف��ٍة ِم��ْث��َل اْل��َف��نِ��ي��ِق اُل��ْق��َرِمَينْباُع 
ْفرى: العظم خلف األذن )غضوب( صفة ناقة مقدرة:  )ينباع( يسيل )من ذفرى( الذِّ
مبالغة يف غضبها، كناية عن نشاطها )ج�ة( طويلة عىل وجه األرض )زيافة( رسيعة 
)مثل الفنيق( الفحل )القرم( كم»ُمكَرم«: املتخذ للرضاب دون غريه يف االستعامل، وعىل 

رواية: »امُلْكَدِم« فهو مكدٌم من عضِّ الفحوِل له.

نِي  َفإِنَّ اْلِقناَع  ُدوِن  ُت��ْغ��ِدِف  اُلْسَتْلئِِمإِْن  اْل��ف��اِرِس  بِ��َأْخ��ِذ  َط��بٌّ 
)إن تغدف( ُترخي وترسيل )دون القناع( القناع للمرأة معروف )فإنني طب( حاذٌق 

)بأخذ الفارس( البطل )الستلئم( الالبس لألَمتِه، وهي درعُه أو مجلُة سالحه.



169

نِي  َفإِنَّ َعلِْمِت  بِ��م  َع��َ�َّ  َأْث��نِ��ي  ُأْظ��َل��ِم40 َلْ  إِذا  ُماَلَقتِي  َس��ْم��ٌح 

)أثني( يا أيتها احلبيبة )ع�َّ بم علمت( من اجلميل )فإنني سمح( سهٌل )مالقتي( 

معارشيت )إذا ل أظلم( هيضم حقي، وأصل الظلم وضع اليشء يف غري حمله.

باِسٌل  ُظْلِمي  َف��إِنَّ  ُظلِْمُت  اْلَعْلَقِمَف��إِذا  َك��َط��ْع��ِم  َم��ذاَق��ُت��ُه  ُم��رٌّ 

العلقم(  )كطعم  ذوقه  مذاقته(  )مر  كريه  شديد  باسل(  ظلمي  فإن  ظلمت  )فإذا 

احلنظل.

ما  َبْعَد  اُلداَمِة  ِمَن  ْب��ُت  َشِ اُلْعَلِمَوَلَقْد  بِاَلُشوِف  اَل��واِج��ُر  َرَك��َد 

سكن  ركد(  ما  )بعد  ا  َدهنِّ يف  مكثها  طال  التي  الدامة(  )من  اخلمر  شبت(  )ولقد 

)الشوف(  الدرهم  أو  )ب�(مالدينار  ا  األوقات حرًّ أشد  »هاجرة«، وهي  )الواجر( مجُع 

الصقيل املجلّو )العلم( الذي عليه عالمة، وهي نقشه املعلم به.

ٍة  َأِسَّ ذاِت  َص��ْف��راَء  ِمبِ��ُزج��اَج��ٍة  ُمَفدَّ مِل  الشِّ ِف  بِ��َأْزَه��َر  ُقِرَنْت 
أو   » »رِسّ مجُع  أسة(  )ذات  فيها  اخلمر  لصفرة  الصفرة  لوهنا  صفراء(  )بزجاجة 
أيًضا عىل »أرسار«، وأرسار عىل  اليد واجلبهة وغريمها، وجتمع  ر«، أصله خلطوط  »رِسَ
»أسارير« )قرنت ب�(مإبريق )أزهر( أبيض بّراق )ف الشمل( شامل الساقي )مفدم( عليه 

الِفَدام، وهو خرقة جتعل عىل فم اإلبريق أو الشارب لئال يغريِّ الرشاُب بريَقه.

ُمْسَتْهلٌِك  نِي  َفإِنَّ ْب��ُت  َشِ ُيْكَلِمَف��إِذا  َلْ  وافِ���ٌر  َوِع���ْرِض  م��ايِل 
وعرض(  )مايل،  والكرم  اجلود  يف  مهلك  مستهلك(  )فإنني  اخلمر  شبت(  )فإذا 
مكان املدح والذم مني )وافر ل يكلم( مل جيرح بلسان أحد، فال يعيب عيلَّ أحٌد، فأكون 

وافر العرض ُمهلًكا للامِل.
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َنًدى  عْن   ُ ُأَقصِّ َفم  َصَحْوُت  ِميَوإِذا  َوَتَكرُّ َشمئِِ�  َعلِْمِت  َوَك��م 
)وإذا صحوت( أفقُت من سكري )فم أقص( أكفنُّ )عن ندى( كرٍم )وكم علمت( 
أيتها احلبيبة )شمئ�( طبائعي )وتكرمي( عىل الناس بالبذل والعطاء، فأنت تعلمني ذلك.

ًل  ُمَ��دَّ َت��َرْك��ُت  غانَِيٍة  الَْعَلِموَحلِيِل  َكِشْدِق  َفِريَصُتُه  َتُْكو 
)و( رّب )حليل( زوج امرأة )غانية( الغانية: املستغنية بزوجها عن غريه من الرجال، 
أي: وجه األرض )تكو(  اجلَدالة،  )تركت مدًل( مرصوًعا عىل  الزينة  بجامهلا عن  أو 
منه  الكتف  التي يف مرجع  اللحمة  )فريصته(  الصفري  امُلكاِء، وهو  ت من  ر وتصوِّ تصفِّ

)كشدق( جانب فم )العلم( مشقوق الشفة الُعليا.

َطْعنٍَة  بِ��مِرِن  َل��ُه  َي��داَي  اْلَعنَْدِمَعِجَلْت  َكَلْوِن  نافَِذٍة  َوَرش��اِش 
)عجلت( أرسعت )يداي له ب�(مرمٍح )مارن( لنيِّ )طعنة( أضافه للطعنة اللتباسه 
العندم( شجر  )نافذة( خارزٍة من جانب إىل جانب )كلون  هبا )ورشاش( ورّش طعنٍة 

أمحُر يصنع منه ِصبغ، أو هو دم األَخَوْين، أو شقائق النعامن، وكالمها معروف.

مالٍِك  اْبنََة  يا  اْلَقْوَم  َسَأْلِت  َتْعَلِميَهّل  َلْ  بِم  جاِهَلًة  ُكنِْت  إِْن 
بم( عام،  إن كنت جاهلة  مالك  ابنة  يا  القوم  )هل( حتضيض عىل سؤاهلم )سألت 

متعلق بم»سألت« )ل تعلمي(.

سابٍِح  ِرح��اَل��ِة  َع��َل  أزاُل  ل  ِمإِْذ  ُمَكلَّ اْل��ُك��مُة  َت���ع���اَوَرُه  َنْ���ٍد 
)إذ ل أزال عل رحالة( الرحالة رسج من َأَدم ال حشّية فيه يتخذ للركض الشديد 
تعاقب عليه  )تعاوره(  )سابح( عائم يف اجلري، صفة فرس مقدر )ند( ضخم مرتفع 
)الكمة( مجع »كمي«، وهو الشجاع الذي َيْكِمي، أي: خُيفي شجاعَته ليُغّر أقرانه )مكلم( 

م. ح كاملكدَّ املكلم كمعظَّم: املجرَّ
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َوت��اَرًة  لِلطِّعاِن  ُض  ُي��َع��رَّ َط���ْوًرا  َعَرْمَرِم50 اْلِقِ�ِّ  َحِصِد  إَِل  َي��ْأِوي 

)إل( جيٍش  )يأوي( يرجع  )وتارة( أخرى  )يعرض للطعان( بالرماح  )طوًرا( مرة 

)حصد( كثري أو حمكم، يريد قومه بني َعْبس )الق�( مجع قوس )عرمرم( الكثري، وأصله 

أنه الداهية.

نِي  َأنَّ الَوقائَِع  َشِهَد  َم��ْن  ِك  اَلْغنَِمُيْ��ِ�ْ ِعنَْد  َوَأِعفُّ  اْلَوَغى  َأْغَشى 

)ي�ك( يعلمك )من شهد( حرض )الوقائع( مجع »وقيعة«، من أسامء احلرب )أنني 

)عند  اجلميل  أُكفنُّ عن غري  احلرب، وأصله صوهُتا )وأعف(  )الوغى(  أدخل  أغشى( 

الغنم( الغنيمة كالُغنْم.

َحَوْيُتها  أش��اُء  لو  َمغانَِم  ميف��أرى  وتكرُّ اْلَحيا  عنها  ن  وي��ُص��دُّ

)فأرى مغانم( مجع »مغنم« )لو أشاء حويتها( مجعتها )ويصدن عنها الحيا( احلشمة 

يل وُجودي. املعروفة احلميدة )وتكرمي( تفضنُّ

��ٍج َك���ِرَه اْل��ُك��مُة نِ��زاَل��ُه  ُمْسَتْسلِِموُم��َدجَّ َول  َه��َرًب��ا  ُمْ��ِع��ٍن  ل 

)نزاله(  للشجاع  »كمي«:  مجع  الكمة(  )كره  السالِح  تامِّ  )مدجج(  رجٍل  رّب  )و( 

)هرًبا( فراًرا )ول مستسلم( ساملٍ  منازلته يف احلرب للقتال معه )ل معن( مبالغ مرسع 

نفسه ألعدائه.

َطْعنٍَة  بِعاِجِل  ي  َكفِّ َل��ُه  ِمج��اَدْت  ُمَقوَّ اْلُكُعوِب  َص��ْدِق  بُِمَثقٍَّف 
)جادت( سمحت )له كفي بعاجل طعنة( أي: طعنة عاجلة، فهو من إضافة الصفة 
م بالثقاف )صدق( صلب مستوي )الكعوب( مجع  للموصوف )ب�(مرمٍح )مثقف( مقوَّ

كعب )مقوم( مستو مستقيم.
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َجْرُسها  َيْ��ِدي  اْلَفْرَغْيِ  ِمبَِرِحيَبِة  َّ ال���ُّ باِع  السِّ ُمْعَتسَّ  ْيِل  بِاللَّ

)يدي  الدلو  من  املاء  مصبنُّ  الَفْرغ  وأصل  الفمني،  )الفرغي(  واسعة  )برحيبة( 

جرسها( صوهتا أو اخلفي منه )بالليل معتس السباع( الطائف منها لياًل للرزق )ال�م( 

اجلياع، مجع »ضارم«.

ثِياَبُه  اْلََص��مِّ  ْمِح  بِالرُّ ِمَفَشَكْكُت  بُِمَحرَّ اْلَقنا  َعَل  اْلَكِريُم  َلْيَس 

)فشككت( نظمت ومجعت، أي: طعنته طعنًة خرَزْت ثياَبه وجسمه حتى مجَعْتُهام 

جنس  اسم  القنا(  )عل  الفتى  الكريم(  ليس  )ثيابه  القوّي  ْلب  الصنُّ الصم(  )بالرمح 

»قناة«، لعود الرمح )بمحرم( ممنوع منه، بل كام يقُتل غرَيه يقتله غرُيه.

َينُْشنَُه  باِع  السِّ َج��َزَر  َرْأِس���ِه واْلِ��ْع��َص��ِمَوَت��رْك��ُت��ُه  ��ِة  ُق��لَّ َب��ْيَ  ما 

)وتركته جزر( حلم، وهو اسم جنس »جَزرة«، وأصل اجلَزرة الشاة املعدودة للذبح 

)السباع ينشنه( يتناولنه، من »النَّْوش«، وهو التناول )ما بي قلة( أعىل )رأسه والعصم( 

وار من اليد. موضع السِّ

ُفُروَجها  َهَتْكُت  سابَِغٍة  ُمْعلِِموِمَشكِّ  اْلَحِقيَقِة  حاِمي  َعْن  ْيِف  بِالسَّ

، أي: خرز بعضها إىل بعٍض، وقيل:  )و( رّب درٍع )مشك( املشّك الدرع التي ُشكَّ

شققت  )هتكت(  ضافية  )سابغة(  السالح  التامنُّ  الرجل   : املشكنُّ أو  مسامريها،   : املشكنُّ

 ، وخرقت )فروجها( منافذها )بالسيف عن( رجٍل بطٍل )حامي( مانع )الحقيقة( ما حيقنُّ

أي: جيب عليه أن حيميه وحيفظه صيانًة حلريمه وعرضه )معلم( بصيغة اسم الفاعل أو 

املفعول: عليه عالمٌة تدلنُّ عىل أنه من أبطال احلرب.
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َشتا  إِذا  بِ��اْل��ِق��داِح  َي���داُه  ِمَربِ���ٍذ  َه��ّت��اِك غ��اي��اِت ال��تِّ��َج��اِر ُم��َل��وَّ

)ربذ( رسيع )يداه( أي: رسيع اليدين )بالقداح( سهام امليرس، مجع »ِقْدح« )إذا شتا( 

ر، أي: تاجر اخلمر  دخل يف الشتاء )هتاك غايات( مجع »غاية«: للراية التي ينصبها اخلامَّ

الناس له إلتالفه ماله  املتاجرين يف اخلمر )ملوم( كثري لوم  ليعلم مكانه )التجار( يريد 
الكثري يف اخلصال املمدوحة.

َح���ٍة  َسْ ِف  ثِ��ي��اَب��ُه  َك���َأنَّ  َب��َط��ٍل  بَتْوَأِم60 َلْيَس  ْبِت  السِّ نِعاَل  ُيْ��َذى 

ح«، وهو  ْ )سحة( واحدة »الرسَّ )ف( عىل  قامته  ثيابه( لطول  )كأن  )بطل( شجاع 

»نعل«  )نعال( مجع  له  ُيلَبس حذاًء  له )يذى(  ُمداَخل األغصان ال شوك  ِعظاٌم  شجٌر 

َلم ونحوه مما يدبغ به )ليس بتوأم(  )السبت( جلد البقر املدبوغ بالَقَرظ، وهو ورق السَّ

أي: مل حتمل أمه يف بطنها معه حتى ينقص ذلك من قوته، فهو إًذا تام اخللقة.

ُأِري���ُدُه  َن��َزْل��ُت  َق��ْد  َرآِن  ِمَل��ّم��ا  َتَبسُّ لِ��َغ��رْيِ  َن��واِج��َذُه  َأْب���َدى 

)لما رآن قد نزلت أريده( أطلُب قتله )أبدى( أظهر )نواجذه( مآخر أرضاسه، مجع 

»ناجذة« )لغري تبسم( بل ُكلوًحا وُعبوسة كراهًة للموت.

َعَلْوُتُه  ُث��مَّ  ْم��ِح  بِ��ال��رُّ ِمْ��َذِمَفَطَعنُْتُه  احَل��ِدي��َدِة  ص��اِف  بُِمَهنٍَّد 

)مهند(  )بالرمح ثم علوته( رصت فوقه )ب�( أي: مع سيٍف  قاتلة  )فطعنته( طعنة 

منسوب إىل اهلند )صاف( صقيل )احلديدة مذم( قاطع برسعة حلدته.

َكَأنَّم  النَّهاِر  َش��دَّ  بِ��ِه  بِاْلِعْظلِِمَع��ْه��ِدي  َوَرأُس��ُه  باُن  اللَّ ُخِضَب 
وهو  باخلضاب،  ن  ُلوِّ خضب(  كأنم  )النهار  وسط  )شد(  له  معرفتي  به(  )عهدي 

احلناء )اللَّبان( الصدر منه )ورأسه بالعظلم( كِزْبِرج: نبت خيضب به.
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َلُه  َحلَّْت  لَِ��ْن  َقنٍَص  ما  ش��اَة  ��ُرِميا  َتْ َلْ  َوَلْيَتها  َع��َ�َّ  َح��ُرَم��ْت 
)يا( أي: يا هؤالء اشهدوا )شاة( قنص، كنى بالشاة عن املرأة )ما قنص( َصْيٍد، أي: 
مقنوصة )لن حلت له( فتعجبوا من حسنها ومجاهلا )حرمت ع�َّ وليتها( حّلت يل و)ل 

ترم(.

اْذَهبِي  َلا  َفُقْلُت  جاِرَيتِي  واْعَلِميَفَبَعْثُت  يِلَ  َأْخباَرها   �ِ َفَتَجسَّ
عي  )فبعثت( أرسلت )جاريتي( لتعرف أخبارها )فقلت لا اذهبي فتجس�( تسمَّ

خفية )أخبارها يل واعلمي( حقيقة أمرها.

ًة  ِغرَّ اْلََع��اِدي  ِمَن  َرَأْي��ُت  ُمْرَتِيقاَلْت  ُه��َو  لَِ��ْن  ُمْكِنٌَة  وال��ش��اُة 
ممكٌن  أي:  مكنة(  )والشاة  الغافل  والِغرنُّ  غفلة،  غرة(  العادي  من  رأيت  )قالت 

مزارها )لن هو مرتي( أي: ملن أراد أن يرتيها، أي: يزورها.

َجداَيٍة  بِِجيِد  اْلَتَفَتْت  َرَش���إٍ ِم��َن اْل��ِغ��ْزلِن ُح��رٍّ َأْرَث���ِموَك��َأنَّ��م 
)وكأنم التفتت بجيد( صفحة عنق )جداية( بالفتح ويكرس: الغزالة الصغرية، وتقع 
عىل املذكر أيًضا )رشإ( الرشأ الذي قوي عىل امليش، وهو أصغر من اجلداية )من الغزلن 

حر( كريم )أرثم( يف شفتيه وأنفه بياض.

نِْعَمتِي  شاكِِر  َغ��رْيَ  َعْمًرا  اُلنَْعِمُنبِّْئُت  لِنَْفِس  َبَثٌة  َمْ واْل��ُك��ْف��ُر 
)نبئت( أخربت )عمًرا غري شاكر( حامد )نعمتي والكفر( بالضم ويفتح: اجلحود 

)مبثة( كم»َمْفَسدة« وزًنا ومعنى )لنفس النعم( عليه، أو فاعل النعمة.

َحى  ي بِالضُّ اْلَفِمَوَلَقْد َحِفْظُت َوصاَة َعمِّ َوَضِح  َعْن  َفتاِن  الشَّ َتْقُلُص  إْذ 
)ولقد حفظت وصاة( وصية )عمي بالضحى إذ تقلص( ترتفع وتنشمر )الشفتان 

عن وضح( بياض أسنان )الفم( حال كالمه بالوصية.
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َتْشَتكِي  ل  الَّتِي  احَلْرِب  َحْوَمِة  ف  َتَغْمُغِم70 َغ��رْيَ  اْلَْب��ط��اُل  َغَمراِتا 
)ف حومة( حومة كلِّ يشء: معظمه، وهنا حيث تدور احلرب وحتوم )الحرب التي 
ل تشتكي( ُتظهر استياًء منها )غمراتا( شدائدها التي تغمر أصحاهبا، أي: تغلب عقوهلم 
)البطال( الشجعان، مجع »َبَطل« )غري تغمغم( التغمغم: الصياح واللََّجب الذي ال يبني 

منه يشٌء يفهم.

َأِخ��ْم  َلْ  اْلَِس��نَّ��َة  ِبَ  َيتَُّقوَن  ُمْقَدِميإْذ  َتضاَيَق  َأنِّ  َوَل��ْو  َعنْها 
)ل أخم( أجبن  الرمح  )ب السنة( مجع »ِسنان«: عود  يقابلون  )يتقون(  )إذ( حني 
أن تضايق مقدمي( موضع  أي: األسنة )ولو  اجلبن )عنها(  »اخليم« وهو  وأتأخر، من 

ُم فتأخْرُت لذلك ال خليٍم وال جبٍن. ر التقدنُّ إقدامي، فتعذَّ

ُعُهْم  َجْ َأْق��َب��َل  اْل��َق��ْوَم  َرَأْي���ُت  ِمّلا  ُمَذمَّ َغ��رْيَ  َك���َرْرُت  َي��َت��ذاَم��ُروَن 
)يتذامرون(  )لا رأيت القوم( اجلامعة، أي: مجاعة األعداء )أقبل جعهم( مجاعتهم 
حيثنُّ بعضهم بعًضا عىل القتال )كررت( عطفت عليهم )غري مذمم( مذموٍم يف القتال، 

بل أنا فيه حممود.

ا  كأنَّ م��اُح  وال��رِّ َع��نْ��َتُ  َأْش��ط��اُن بِ��ْئ��ٍر ف َل��ب��اِن اْلَْدَه���ِمَي��ْدُع��وَن 
)يدعون( ينادون يا )عنت و( احلال أن )الرماح( أي: رماح األعداء )كأنا( يف الطول 
)أشطان بئر( ِحبال، مجع »َشَطن« حمرًكا: للحبل الذي يستقى به من اآلبار )ف لبان( صدر 

الفرس )الدهم( األسود، يعني فرسه.

َنْحِرِه  بُِثْغَرِة  َأْرِميِهْم  ِزْل��ُت  ِمما  َب��َل بِ��ال��دَّ َوَل��ب��انِ��ِه َح��تَّ��ى َت��َ�ْ
)ما زلت أرميهم بثغرة( نقرة )نحره( أي: الفرس )ولبانه حتى ت�بل بالدم( أي: 

صار الدم فيه وعليه كأنه رسبال.
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بَِلبانِِه  اْلَقنا  َوْق��ِع  ِم��ْن  ��ْم��ُح��ِمف���اْزَورَّ  َوَتَ ٍة  بِ��َع��ْ�َ إيَِلَّ  َوَش��ك��ا 
)بع�ة(  حاله  بسوء  أخرب   ) إيلَّ وشكا  بلبانه  القنا  وقع  )من  وأعرض  مال  )فازور( 
لريقَّ  باحلنني  شبٌه  فيه  صهيٍل  )وتمحم(  فيها  ع  وُتُوسِّ تفيض،  أن  قبل  الدمعة  العربة: 

صاحبه له.

اْشَتَكى  اُلحاَوَرُة  ما  َيْدِري  كاَن  َتَكلُِّميَلْو  َجواُب  ما  َي��ْدِري  كاَن  أْو 
)لو كان يدري ما الحاورة( املراجعة يف الكالم )اشتكى( أخرب بسوء حاله بفصاحة 

)أو كان يدري ما جواب تكلمي( كالمي ألجابني برصيح العبارة.

َعوابًِسا  اَلباَر  َتْقَتِحُم  َشْيَظِمواَلْيُل  وأْج��َرَد  َشْيَظَمٍة  َب��ْيَ  ما 
اللنّي  )البار( املوضع  )واليل( اسم مجع »فرس« )تقتحم( تدخل عنًفا بفرساهنا 
ات )ما  ذا احلجارة، ويف املثل: »من جتنَّب اخلَبار أِمَن من الِعثار« )عوابًسا( كوالح مكرشِّ
أو رسيع  الشعر،  )أجرد( قصري  )و( فرس ذكر  )شيظمة( طويلة من اخليل  فرٍس  بي( 

ينجرد من اخليل لرسعته )شيظم( طويل.

ُسْقَمها  وَأْب��َرَأ  َنْفِ�  َشَفى  َأْقِدِمولَقْد  َعنَْتَ  َوْيَك  اْلَفواِرِس:  ِقيُل 
َقام  والسَّ َقم  والسَّ ْقم  السنُّ )سقمها(  شفى  وأبرأ(  )نف�  مرض  أزال  شفى(  )ولقد 
الفرس )ويك(  لراكب  )الفوارس( مجع »فارس«:  الِقيل والقول بمعنى  )قيل(  املرض 
خطاب  حرف  والكاف  للتنبيه  منها  »وي«  أو  »وحيك«،  أو  »ويلك«  من  خمتطفة  كلمة 

)عنت أقدم(.

ُمشايِِعي  ِشْئُت  َحْيُث  ِركاِب  ِمُذُلٌل  ُل��بِّ��ي وَأْح���ِف���ُزُه بِ����َرْأٍي ُم���ْ�َ
شئت  حيث  )ركاب  الصعوبة  ضد  وهو  الذل،  من  »َذُلول«  مجع  مطيعة،  )ذلل( 

مشايعي( مرافقي ومعاوين )لبي( عقيل )وأحفزه( أدفعه وأهنضه )برأي م�م( حمكم.
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فاْعَلِمي  َأُزوَرِك  َأْن  َع��داِن  إنِّ  َتْعَلِمي80 َلْ  ما  وَبْعُض  َعلِْمِت  َقْد  ما 
)إن عدان( عاقني وشغلني )أن أزورك( أي: عن زيارتك )فاعلمي ما قد علمت 

وبعض ما ل تعلمي(، ثم بينه بقوله:

ُدوَنُكْم  َبِغيٍض  َبنِي  ِرماُح  ُيِْرِمحاَلْت  َلْ  َمْن  اْلَحْرِب  َجواِن  َوَوَزْت 
)حالت( عرضت )رماح بني بغيض( بن ريث بن غطفان أيب احلي الذي جيمع عبًسا 
وُذبيان )دونكم ووزت( قبضت ومنعت )جوان الحرب( مجع »جانية«، يريد الفعالت 

ت املجرَم وغريه. اجلانية املسببة للحرب )من ل يرم( يذنب بفعٍل يسبِّبها، فعمَّ

َنْحُرُه  َيْدَمى  اُلْهَر  َك��َرْرُت  ِحْذَيِمولَقْد  بِاْبنَْي  اَلْيُل  َقْتنِي  اتَّ َحتَّى 
)ولقد كررت( عطفت )الهر( ولد الفرس )يدمى نحره( يسيل دًما )حتى اتقتني( 

قابلتني )اليل بابني حذيم( قيل: مها ابنا ضمضم: هِرٌم وحصني.

َتُدْر  َوَلْ  َأُموَت  بَِأْن  َخِشيُت  َضْمَضِمَوَلَقْد  اْبنَْي  َعَل  دائَِرٌة  لِْلَحْرِب 
)للحرب  )ولقد خشيت( أي: كنت أخشى قبل أن يقع )بأن أموت ول تدر( ترجع 

دائرة( حادثة مكروهة )عل ابني ضمضم( ُحصني ومّرة من ذبيان، وقيل: هرم وحصني.

َأْش�تِْمُهما  َوَل�ْم  ِعْرِض�ي  َدِم��يالّش�اتَِمْي  اْلَقُهم  َلَ  إَِذا  وال��نّ��اِذَرْي��ِن 
)الشاتي عرض( حسبي )و( أنا )ل أشتمهم والناذرين( املوِجَبنْي عىل أنفسهام )إذا ل 

القهم دمي( أي: سفك دمي.

َأباُها  َت��َرْك��ُت  َفَلَقْد  َيْفَعل  إِْن  َقْشَعِم85 َن��ْ�ٍ  َوُك��لِّ  باِع  السِّ َج��َزَر 
ُت )أباها  )إن يفعل( ما فعال من شتمي فأنا مل أستغرب ذلك؛ )فلقد تركت( صريَّ
جزر( قطًعا من اللحم )السباع وكل ن�( النرس مثلث النون، والفتح أفصح )قشعم( 

ُمِسّن ومنه قيل للحرب إذا طالت: »أمنُّ قشعم«.
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معلقة احلارث بن ِحّلزة 
آَذَن���ت���ن���ا بِ��َب��ْي��نِ��ه��ا َأْس�����مُء  ال��ثَّ��واُء1 ِم��ن��ُه  ُي��َم��لُّ  ث���اٍو  ُربَّ 

اَل��ْل��ص��اُءَب��ْع��َد َع��ْه��ٍد َل��ن��ا بِ���ُ�َق���ِة َش��م ِدي��اِره��ا  ف��َأدَن��ى  َء 

َفأْعنا  ��ف��اُح  ف��ال��صِّ ف��ال��َوف��اُءف��اُل��ح��يَّ��اُة  َف���ع���اِذٌب  فِ��ت��اٍق  ُق 

ال��ُشْ  ف��أْوِدَي��ُة  الَقطا  ��ع��َب��ت��اِن ف���الَْب���لُءف��ِري��اُض  ُب���ِب ف��ال��شُّ

ال� َفأْبكِي  فيها  َعِهدُت  َمْن  َأَرى  الُبكاُءل  ُيِ���رُي  وم��ا  َدْل��ًه��ا  ���ي��وَم 

النَّا  ِه��نْ��ٌد  َأْوَق����َدْت  الَعْلياُءوبَِعْينَْيَك  ِب��ا  ُت��ْل��ِوي  َأِخ���رًيا  َر 

َبِعيٍد  ِم��ن  ن��اَره��ا  ْرُت  لُءف��َت��نَ��وَّ الصِّ ِمنَك  َهيهاَت  بَِخزازى 

فَشْخَصْي� الَعِقيِق  َب��ْيَ  ياُءَأْوَق��َدْت��ا  الضِّ َي��ُل��وُح  َك��م  بِ��ُع��وٍد  ���ِن 

اَلم�ْ  عل  َأْسَتِعُي  َق��ْد  أنِّ  النَّجاُءَغ��رْيَ  بِ��ال��ثَّ��ِويِّ  َخ��فَّ  إذا  ���ِم 

��ا ِه��ْق��ل��ٌة ُأْم���  بِ���َزُف���وٍف ك��أنَّ ������ٌة َس��ْق��ف��اُء10 يَّ ����ُم ِرئ�����اٍل َدوِّ

الُقنْ�  وَأْف��َزَع��ه��ا  َن��ْب��َأًة  اِلْمساُءآَن��َس��ْت  َدنا  وَق��ْد  ا  َع��ْصً �نَاُص 

والَوْق�  ْجِع  الرَّ ِمَن  َخْلَفها  ى  ����ِع َم��نِ��ي��نً��ا َك���َأنَّ���ُه إِْه���ب���اُءفَتَ

طِ��راٌق  َخْلِفِهنَّ  ِم��ْن  حراُءوطِ��راًق��ا  الصَّ ِبا  َأْل���َوْت  ساِقطاٌت 

ُكْل�  إْذ  اَل��واِج��َر  ِب��ا  ��ى  َعمياُءَأَت��َل��هَّ َب��لِ��يَّ��ٌة  َه���مٍّ  اب���ِن  ���ُل 

َوُن��س��اُءوَأت��ان��ا ِم��َن احَل����واِدِث والَن���  بِ��ِه  ُنعنَى  َخ��ْط��ٌب  �باِء 

َيْغُلو  الَراِق����َم  إْخ��واَن��ن��ا  إِْح��ف��اُءإِنَّ  ِق��ي��لِ��ه��ْم  ف  علينا  َن 



182

ن�  ال�ذَّ بِِذي  ِمنَّا  يَء  ال��َ�ِ اَل��لُءَيْلُِطوَن  اَل���ِ�َّ  َي��نْ��َف��ُع  ���ِب ول 

الَعي�ْ  َب  َضَ َمْن  ُكلَّ  أنَّ  ���َر ُم����واٍل َل��ن��ا وَأّن����ا ال���َولُءَزَعُموا 

فلمَّ  ِع��ش��اًء  أم��َرُه��م  َضْوضاُءَأْجَ���ُع���وا  ْم  َلُ أْصَبَحْت  أْصَبُحوا 

َتْص�  وِم��ْن  يٍب  ُمِ وِم��ْن  ُمناٍد  ِمْن  ُرغ��اُء20 ذاَك  ِخ��لَل  َخ��ْي��ٍل  �هاِل 

عنَّا  ���ُش  اُل���َرقِّ ال��ن��اطِ��ُق  ���ا  َبقاُءأيُّ لِ���ذاَك  وَه��ْل  َع��ْم��ٍرو  عنَد 

إنَّ��ا  َغ���َراتِ���ك  ��ْل��ن��ا ع��ل  َتَ الَْع���داُءل  بِنا  َوَش��ى  قد  ما  َقْبُل 

َتنِْمي�  ��ن��اَءِة  ال��شَّ ع��ل  َق��ْع��س��اُءفَبِقينا  ٌة  وِع����زَّ ُح��ُص��وٌن  �نا 

الن�ْ  بُِعيوِن  َبيََّضْت  الَيْوِم  ما  وإِب���اُءَقْبَل  َت��َغ��يُّ��ٌظ  فِيها  ���نَ��اِس 

َأْر  بِنا  َت����ْرِدي  اَل��نُ��وَن  الَعمُءوك���أنَّ  عنه  َينْجاُب  َج��ْوًن��ا  َع��َن 

َت��ْر  ل  احَل����واِدِث  ع��ل  ُءُمْكَفِهرٌّ  ْه��ِر ُم���ْؤيِ���ٌد َص���مَّ ُت���وُه لِ��ل��دَّ

اَل��ْي���  ج��اَل��ِت  بمْثلِِه  اِلج��لُءإَِرِم����يٌّ  ْصِمها  ِلَ وت��ْأب��ى  ���ُل 

َيْم�  َم��ْن  وَأْف��َض��ُل  ُمْقِسٌط  الثَّناُءَملٌِك  َلَديِه  ما  ُدوِن  وِم��ْن   ��

����م ُخ���طَّ���ٍة َأَردُت������م ف���أدُّو  الَْم���لُءأيَّ ِب��ا  ُت��ْش��َف  إلينا  ه��ا 

ا فال��صَّ ِمْلَحَة  بَي  ما  َنَبْشُتْم  إْن  والَح��ي��اُء30 الَم����واُت  فيه  ِق��ِب 

النَّا  َيَْشُمُه  فالنَّْقُش  َنَقْشُتْم  والب����راُءأو  الْس��ق��اُم  وف��ي��ه  ُس 

أْغ�  كَمن  فُكنَّا  عنَّا  سكتُّم  الَق��ذاُءأو  َجْفنِها  ف  َعينًا  �َمَض 

ُحْد  َفَمْن  ُتْسَأُلوَن  ما  منْعُتْم  ال��َع��لُءأو  علينا  َل���ُه  ِدْث��ُت��ُم��وُه 

النّا  ُينَْتَهُب  أّي���اَم  علمتم  ُع��واُءهل  َح��يٍّ  لِ��ُك��لِّ  ِغ����واًرا  ُس 
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الَبْح�  َسَعِف  ِمْن  اجِلمَل  َرَفْعنا  احِلساُءإذ  ناها  حتى  ا  َس��رْيً �َريِن 

ف��أْح��َرْم��� َتِ��ي��ٍم  ع��ل  ِمْلنا  إِم���اُءث��مَّ  َق����ْوٍم  َب��ن��اُت  وفينا  �نا 

ْه�  السَّ بِالبلِد  العزيُز  ُيقيُم  النَّجاُءل  لِيَل  الذَّ َينَْفُع  ول  ���ِل 

ِمنَّا  ُي��وائِ��ل  ال��ذي  ُينِجي  َرج���لُءليس  ٌة  وَح����رَّ َط����ْوٍد  َرْأُس 

ُيو  ل  ���َة  يَّ ال���َ�ِ َع  أْضَ كِ��ف��اُءَم��لِ��ٌك  َل���َدْي���ِه  لِ���ا  فيها  َج���ُد 

اُلنْ�  غ��زا  إذ  قوِمنا  كَتكالِيِف  ِرع��اُء40 ِهنٍْد  لب��ِن  َنحُن  هل  ���ِذُر 

فَمْطلو  َتْغلِبيٍّ  ِم��ن  أص��اُب��وا  الَعفاُءما  ُأِص��ي��َب  إذا  َع��َل��ي��ِه  ٌل 

َمْيُسو  ُق��بَّ��َة  الَعْلياَء  َأَح���لَّ  ال��َع��وص��اُءإذ  دي��اِره��ا  ف��أْدن��ى  َن 

ْت َل���ُه َق��راِض��َب��ٌة ِم��ْن  ُ���ْم َأْل���ق���اُءف���َت���َأوَّ ك���لِّ َح����يٍّ ك���أنَّ

ال�  وأْم��ُر  بِ��الْس��َوَدْي��ِن  الْشِقياُءفَهداُهْم  بِ��ِه  َتْشَقى  بِ��ْل��ٌغ  �لِه 

فساَقْت�  ُغ����ُروًرا  َتَ��نَّ��ْوَنُ��ْم  َأْشاُءإْذ  ُأْم��نِ��يَّ��ٌة  إل��ي��ُك��ْم  ���ُه��ْم 

ول��كِ��ْن  ُغ�����ُروًرا  وُك��ُم  ي��ُغ��رُّ حاُءل  والضَّ َشْخَصُهْم  اآلُل  َرَف��َع 

عنَّا  اُل��َب��لِّ��ُغ  ال��ن��اطِ��ُق  ���ا  اْنتِهاُءأيُّ لِ��َذاَك  وهل  عمٍرو  ِعنَد 

آيا  اَل���رْيِ  ِم��َن  ِع��نْ��َدُه  لنا  الَقضاُءَم��ْن  ُك��لِّ��ِه��نَّ  ف  َث���لٌث  ٌت 

جا  إذ  ِقيَقِة  الشَّ ش���اِرُق  لِ���واُءآَي���ٌة  َح���يٍّ  لِ��ُك��لِّ  َم��َع��دٌّ  َءْت 

بَِكْبٍش  ُمْسَتْلئِِمَي  َقْيٍس  َح��ْوَل  َق����َرظِ����يٍّ ك���أنَّ���ُه َع���ْب���لُء50

َتنْ�  ل  ال��َع��واتِ��ِك  ِم��َن  َرْع����لُءوَصتِيٍت  ��ٌة  ُم��ْب��َي��ضَّ إلَّ  ���ه��اُه 

����ُرُج ِم��ْن ُخ��ْرَب��ِة اَل����زاِد ال��اُءف���َرَدْدن���اُه���ُم بِ��َط��ْع��ٍن ك��م َيْ��� 
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َثْهل  َح����ْزِم  ع��ل  الْن��س��اُءوَحَ��ْل��ن��اُه��ُم  �����َي  َوُدمِّ ِش����لًل  َن 

ُتنْ�  ك��م  بِ��َط��ْع��ٍن  لُءوَج��َب��ْه��ن��اُه��ُم  ���َه��ُز ف ُجَّ���ِة ال��َط��ِويِّ ال���دِّ

الل� َع��لِ��َم  ك��م  ِبِ���ْم  ِدم���اُءوَف��َع��ْل��ن��ا  للحائِنَِي  إْن  وم��ا  ���ُه 

َقطاٍم  ُأمِّ  اْب��َن  أْعني  ُح��ْج��ًرا  وَل�����ُه ف���اِرِس���يَّ���ٌة َخ�����اُءث��مَّ 

��وٌس  َهُ َوْرٌد  ال��لِّ��ق��اِء  ف  َغ���ْ�اُءَأَس���ٌد  ��َرْت  َش��مَّ إِْن  وَربِ��ي��ٌع 

َعنُه  الَقْيِس  اْم��ِرِئ  ُغلَّ  والَعناُءوَفَكْكنا  َح��ْب��ُس��ُه  ط��ال  م��ا  بعد 

الَْو  َبنِي  آِل  َج��ْوِن  اجَل��ْوِن  َدْف�����واُءوَم��َع  ��ا  ك��أنَّ َع���نُ���وٌد  ِس 

َوْل�  إْذ  الَعجاَجِة  تَت  َجِزْعنا  ما  لُء60 الصِّ َتَلظَّى  وإْذ  ِش��لًل  �َلْوا 

بِاُلنْ�  َغ��ّس��اَن  َربَّ  ماُءوأَق���ْدن���اُه  الدِّ ُتكاُل  ل  إْذ  ُكْرًها  ���ِذِر 

أْغ���لُءوأَت��ْي��ن��اُه��ُم بِ��تِ��ْس��َع��ِة أْم��ل  أْس���لُبُ���ْم  كِ����راٍم  ٍك 

ُأن��اٍس  ُأمِّ  ْب��َن  َع��م��رو  ِم���ْن َق��ِري��ٍب لَّ��ا أت��ان��ا احِل��ب��اُءوَوَل��ْدن��ا 

لِلقو  النَِّصيحَة  ���ِرُج  ُتْ َأْف����لُءِمْثُلها  ُدوِن����ا  ِم���ْن  ف���لٌة  ِم 

ا  وإمَّ والتَّعاِشْ  الطَّْيَخ  اُءفاْتُرُكوا  ال��دَّ التَّعاِش  ففي  َتَتعاَشْوا 

ُقْد  وما  اَلجاِز  ِذي  ِحْلَف  ����ِدَم فِ��ي��ِه ال��ُع��ُه��وُد وال��ُك��َف��لُءواذُكُروا 

َين� وهل  ي  والتَّعدِّ اجَل��ْوِر  الَه���واُءَح��َذَر  اَل��ه��اِرِق  ف  ما  �ُقُض 

في�  ���اك���ُم  وإيَّ أنَّ��ن��ا  َسواُءواع��ل��م��وا  اْخَتَلْفنا  َي��ْوَم  ْطنا  اشَتَ �م 

ُتْع�  ك��م  وُظ��ل��ًم  ب��اطِ��ًل  الظِّباُءَع��نَ��نً��ا  بِيِض  الرَّ َحْجَرِة  عن  �َتُ 

َيْغ�  َأْن  كِ��نْ��َدَة  ُج��ن��اُح  أعلينا  ���نَ��َم غ���اِزيِ���ُم َوِم��نَّ��ا اجَل���زاُء70
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نِي�  َك��م  إي���اٍد  ى  ج���رَّ علينا  ��ِل الَع��ب��اُءأم  ���َط بِ��َج��ْوِز اُل��ح��مَّ

َقْي� ول  ُب���وَن  اُل���َ�َّ منَّا  اُءليس  احَل���دَّ ول  َج��نْ��َدٌل  ول  ���ٌس 

ف��إنَّ��ا  َع��تِ��ي��ٍق  َب��نِ��ي  ج��ن��اي��ا  ُب����َرآُءأم  َغ���َدرُت���ُم  إْن  م��ن��ك��ُم 

الَقضاُءوث���مُن���وَن ِم���ْن َتِ��ي��ٍم بِ��أْي��دي���  ُص��ُدوُرُه��نَّ  ِرم��اٌح  �ِهْم 

��بِ��َي َف��آُب��وا  احُل���َداُءَت��َرُك��وُه��ْم ُم��َل��حَّ ِمنها  ُي��ِص��مُّ  بِ��نِ��ه��اٍب 

ما  أم  َحنِيَفَة  ى  َج���رَّ علينا  َج��َم��ع��ْت ِم���ْن ُم����اِرٍب َغ����اُءأم 

َلْي�  أم  ُقضاَعَة  ى  َج��رَّ علينا  أْن���داُءأم  َج��نَ��ْوا  فيم  علينا  ���َس 

تر فلم  يستِجُعوَن  ج��اؤوا  َزْه���راُءثم  َل��ُه��ْم ش��اَم��ٌة ول  ِج��ْع 

ق��ا بِ��َ�ْ َرزاٍح  بني  ُيِ��لُّ��وا  ُدع���اُءل  عليهْم  ���ْم  َلُ نِ��ط��اٍع  ِء 

الظَّْه� بِقاِصَمِة  ِمنُْهْم  ف��اُؤوا  ثمَّ  ال��اُء80 ال��َغ��لِ��ي��َل  ُد  ُي����ْ�ِ ول  ���ِر 

الَغْل� َمَع  ذاَك  َبْعِد  ِمْن  َخْيٌل  إِْب��ق��اُءُثمَّ  ول  َرْأَف�����ٌة  ل  �����َلِق 

َيو َع��َل  ِهيُد  والشَّ بُّ  ال��رَّ وُه��َو  َب��لُء82 وال���َب���لُء  احِل��َي��اَرْي��ِن  ِم 
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معلقة احلارث بن ِحّلزة 
وقال احلارث بن ِحلِّزة، ويكنى أبا عبيدة، وينتهي نسبه إىل يْشُكر بن بكر بن وائل، 
الشعر، ومن أحسن ذلك معلقته هذه  البسوس، وكان خبرًيا بقرض  وقد شهد حرب 
التي جعلته يسجل يف ديوان شعراء اجلاهلية رغم أنه من أقلهم شعًرا، وذلك ملا مجعت 
من ذكر أيام العرب وفخرها، ويقال: إنه أعدها بني يدي امللك عمرو بن هند وهو، أي: 

احلارث غضبان متوكئ عىل قوسه. قال يف بحر اخلفيف:

آَذَن���ت���ن���ا بِ��َب��ْي��نِ��ه��ا َأْس�����مُء  ال��ثَّ��واُء1 ِم��ن��ُه  ُي��َم��لُّ  ث���اٍو  ُربَّ 
)آذنتنا( أعلمتنا، من »اإليذان« وهو اإلعالم )ببينها( فراقها )أسمء( َعَلٌم عىل امرأة 

)رب ثاو( مقيم )يمل( ُيسأم )منه( أي: من ثوائه )الثواء( الثَّواء والثنُِّوّي: اإلقامة.

اَل��ْل��ص��اُءَب��ْع��َد َع��ْه��ٍد َل��ن��ا بِ���ُ�َق���ِة َش��م ِدي��اِره��ا  ف��َأدَن��ى  َء 
اللصاء(  )ديارها  أقرب  )فأدنى(  بعينه  موضع  شمء(  ب�قة  )لنا  لقاء  عهد(  )بعد 

موضع بعينه أيًضا.

َفأْعنا  ��ف��اُح  ف��ال��صِّ ف��ال��َوف��اُءف��اُل��ح��يَّ��اُة  َف���ع���اِذٌب  فِ��ت��اٍق  ُق 
فعاذب  )فتاق  اجلبل  من  أرشف  ملا  »عنق«،  مجع  فأعناق(  فالصفاح  )فالحياة 

فالوفاء(.

ال��ُشْ  ف��أْوِدَي��ُة  الَقطا  ��ع��َب��ت��اِن ف���الَْب���لُءف��ِري��اُض  ُب���ِب ف��ال��شُّ
كل هذه مواضُع ادَّعى عهده هبا باملقصودة.

الُبكاُءل َأَرى َمْن َعِهدُت فيها َفأْبكِي ال���  ُيِ���رُي  وم��ا  َدْل��ًه��ا  ���ي��وَم 
)ل أرى من عهدت( يعني أسامء )فيها فأبكي اليوم( حال كوين )دلًها( ذاهب العقل 
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من  وحار  ي،  املعدِّ باهلمز  »أحار«  والفعل   ، الردنُّ وهي  »اإلحارة«،  من  يُردنُّ  يري(  )وما 
الثالثي رجع )البكاء( أي: ال يعود البكاء بنفع.

النَّا  ِه��نْ��ٌد  َأْوَق����َدْت  الَعْلياُءوبَِعْينَْيَك  ِب��ا  ُت��ْل��ِوي  َأِخ���رًيا  َر 
من  تشري،  تلوي(  أخرًيا  النار  هند  )أوقدت  ومنظر  منك  بمرأى  أي:  )وبعينيك( 

»ألوى بكذا«: أشار به )با العلياء( البقعة العالية.

َبِعيٍد  ِم��ن  ن��اَره��ا  ْرُت  لُءف��َت��نَ��وَّ الصِّ ِمنَك  َهيهاَت  بَِخزازى 
)فتنورت نارها( نظرت إليها )من بعيد بخزازى( بقعة بعينها )هيهات( َبُعَد األمُر 

ا )منك الصلء( مصدر »صيِل الناَر وهبا صىًل وِصالء«: احتق. جدًّ

فَشْخَصْي� الَعِقيِق  َب��ْيَ  ياُءَأْوَق��َدْت��ا  الضِّ َي��ُل��وُح  َك��م  بِ��ُع��وٍد  ���ِن 
)أوقدتا بي العقيق( موضع بعينه )فشخصي( موضع أيًضا بعينه )بعود( من عيدان 

اإليقاد فالحت )كم يلوح الضياء( الضوء.

اَلم�ْ  عل  َأْسَتِعُي  َق��ْد  أنِّ  النَّجاُءَغ��رْيَ  بِ��ال��ثَّ��ِويِّ  َخ��فَّ  إذا  ���ِم 
)غري أن( بمعنى »لكني«: انَتَقل إىل ذكر حاله يف طلب املجد )قد أستعي عل الم 

إذا خف( يف السري )بالثوي( املقيم كالثاوي )النجاء( اإلرساع.

��ا ِه��ْق��ل��ٌة ُأْم���  بِ���َزُف���وٍف ك��أنَّ ������ٌة َس��ْق��ف��اُء10 يَّ ����ُم ِرئ�����اٍل َدوِّ
)زفوف( مبالغة يف »الزفيف«، وهو يف األصل إرساع النعامة يف سريها،  )ب�(مناقة 
واسُتعري هنا لغريها، واسم الفاعل زافٌّ وبالتاء للمؤنث، ووزن املبالغة منه َزفوٌف )كأنا 
هقلة( اهلقلة: النعامة، واملذكر بال تاء )أم رئال( الرئال مجع »َرْأل«: ولد النعامة )دوية( 

َقف طوٍل يف انحناء. ّو، وهو املفازة )سقفاء( موصوفة بالسَّ منسوبة إىل الدَّ



188

الُقنْ�  وَأْف��َزَع��ه��ا  َن��ْب��َأًة  اِلْمساُءآَن��َس��ْت  َدنا  وَق��ْد  ا  َع��ْصً �نَاُص 
)القناص( الصيادون، مجع  )نبأة( صوًتا خفيًّا )وأفزعها( أخافها  ت  )آَنست( أحسَّ
»قانص« )عًصا( عشية )و( احلال أنه )قد دنا المساء( أي: دخوهلا يف املساء بعد العرص 

مما يزيد يف إرساعها.

والَوْق�  ْجِع  الرَّ ِمَن  َخْلَفها  ى  ����ِع َم��نِ��ي��نً��ا َك���َأنَّ���ُه إِْه���ب���اُءفَتَ
لألرض  قوائمها  رضب  أي:  )والوقع(  اخلَْطو  الرجع:  الرجع(  من  خلفها  )فتى 
الرقيق، ومجعه  الغبار  »اهلَباء«:  إثارُة  اإلهباُء:  إهباء(  الرقيق )كأنه  الغبار  املنني:  )منينًا( 

»َأهباء« بالفتح.

طِ��راٌق  َخْلِفِهنَّ  ِم��ْن  حراُءوطِ��راًق��ا  الصَّ ِبا  َأْل���َوْت  ساِقطاٌت 
)وطراًقا( الطراق: أطباق النعل، أي: ما تكرر منها )من خلفهن طراق( أطباق نعل 
امليش  )الصحراء( من طول  أفنتها وأبطلتها  )ألوت با(  منها لشدة سريها  )ساقطات( 

فيها.

ُكْل�  إْذ  اَل��واِج��َر  ِب��ا  ��ى  َعمياُءَأَت��َل��هَّ َب��لِ��يَّ��ٌة  َه���مٍّ  اب���ِن  ���ُل 
)أتلهى با( أتلعب أنا بالناقة يف )الواجر( مجع »هاجرة«: شدة احلر )إذ( حني يكون 
داد فكأنه ناقة )بلية( البلية: الناقة  )كل ابن هم( صاحب هم حتريَّ وعِميْت عليه طرق السَّ

يموت صاحبها فتحبس عىل قربه حتى توت هي )عمياء( ال تبرص.

َوُن��س��اُءوَأت��ان��ا ِم��َن احَل����واِدِث والَن���  بِ��ِه  ُنعنَى  َخ��ْط��ٌب  �باِء 
األمر  اخلطب:  )خطب(  األخبار  )والنباء(  الدهر  رصوف  احلوادث(  من  )وأتانا 
ًدا  العظيم )نعنى به( هيمنا، من »ُعني بكذا« بالتكيب لنائب الفاعل إذا كان مهتامًّ به ومتأكِّ

.» عنده، وفيه »َعنِي« كريض )ونساء( ُنحَزن ضد »ُنرَسّ



189

َيْغُلو  الَراِق����َم  إْخ��واَن��ن��ا  إِْح��ف��اُءإِنَّ  ِق��ي��لِ��ه��ْم  ف  علينا  َن 
)إن إخواننا الراقم( بطون من تغلب؛ لتشبيه امرأٍة عيوَن آبائهم بعيون األراقم، مجع 
»أرقم«: لَذكر احليات أو أخبثها )يغلون( يتجاوزون احلد، من »الغلو«، وهو جماوزة احلد 

)علينا ف قيلهم إحفاء( اإلحفاء: اإلحلاح، وهذا تفسري للَخْطب الذي سبق ذكره.

ن�  ال�ذَّ بِِذي  ِمنَّا  يَء  ال��َ�ِ اَل��لُءَيْلُِطوَن  اَل���ِ�َّ  َي��نْ��َف��ُع  ���ِب ول 
)يلطون ال�يء( من الذنب )منا بذي ال�ذنب( صاحبه دون تييز بينهام )ول ينفع 

ال�( اخلايل من ذنب )اللء( خالء ساحته من الذنب.

الَعي�ْ  َب  َضَ َمْن  ُكلَّ  أنَّ  ���َر ُم����واٍل َل��ن��ا وَأّن����ا ال���َولُءَزَعُموا 
)زعموا أن كل من ضب العري( يقال للسيد واحلامر والوتد والقذى وجبل بعينه، 

والبيت قابل لكل ذلك، قال:
والمممْ  والمممَوتِمممِد  احلمممامر  جلَبْلللسيِِّد  وعممنٌي  الممَعممرْيُ  أتممى  مقذى 

)موال لنا( منارص )وأنا الولء( أي: أصحاب الوالء هلؤالء.

فلمَّ  ِع��ش��اًء  أم��َرُه��م  َضْوضاُءَأْجَ���ُع���وا  ْم  َلُ أْصَبَحْت  أْصَبُحوا 
)أجعوا( »أمجع عىل األمر وأزمع«: عزم عليه )أمرهم( أراد أهنم اتفقوا عىل قتاهلم 

هلم )عشاء فلم أصبحوا أصبحت لم ضوضاء( الضوضاء: اجللبة والصياح.

َتْص�  وِم��ْن  يٍب  ُمِ وِم��ْن  ُمناٍد  ِمْن  ُرغ��اُء20 ذاَك  ِخ��لَل  َخ��ْي��ٍل  �هاِل 
)من مناد( داٍع )ومن ميب( دعوَة َمْن َدَعا )ومن تصهال( التَّصهال والصهيل مصدر 
ت )خيل( اسم مجع »فرس« )خلل ذاك( الصوت كله )رغاء(  »َصَهل الفرس« إذا صوَّ
صوت اإلبل، يريد أهنم يف ضوضائهم صارت هلم أصوات خمتلطة من الداعني واملجيبني 

واخليل واإلبل.
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عنَّا  ���ُش  اُل���َرقِّ ال��ن��اطِ��ُق  ���ا  َبقاُءأيُّ لِ���ذاَك  وَه��ْل  َع��ْم��ٍرو  عنَد 
م املبلِّغ وشايًة )عنا عند عمرو( بن هند )وهل لذاك بقاء(  )أيا الناطق الرقش( النامَّ
أثٌر يف نفس امللك؟ وهذا االستفهام إنكاريٌّ الزمه نْفٌي، أي: ال بقاء وال أثر له؛ ألنه عند 

بحثه عن جليَّة اخلرب سيجد تلفيًقا ُهرائيًّا وحمض وشاية.

إنَّ��ا  َغ���َراتِ���ك  ��ْل��ن��ا ع��ل  َتَ الَْع���داُءل  بِنا  َوَش��ى  قد  ما  َقْبُل 
قبل(  )إنا  األمر  عىل  احلّث  بمعنى  واإلغراُء  الَغراة  غراتك(  )عل  تظننا  تلنا(  )ل 
مع  نتعامل  كيف  فعرفنا  العداء(  بنا  وشى  )قد  زائدة  )ما(  بنا  أنت  وشايتك  قبل  أي: 

وشايتهم.

َتنِْمي�  ��ن��اَءِة  ال��شَّ ع��ل  َق��ْع��س��اُءفَبِقينا  ٌة  وِع����زَّ ُح��ُص��وٌن  �نا 
)فبقينا عل( مع )الشناءة( البغض، أي: بغض الناس لنا )تنمينا( ترفعنا )حصون( 

منيعة )وعزة( قوة )قعساء( ثابتة ال تزول يف قلوب الناس خيافوهنا.

الن�ْ  بُِعيوِن  َبيََّضْت  الَيْوِم  ما  وإِب���اُءَقْبَل  َت��َغ��يُّ��ٌظ  فِيها  ���نَ��اِس 
)اليوم بيضت( أعمت، فالتبييض كناية عن العمى؛ ألن البياض إذا  )قبل ما( زائدة 
عال إنسان العني عميت، والضمري من بيضت عائد عىل العزة )بعيون( الباء زائدة )ال�ناس( 

لشدة حسدهم لنا )فيها( أي: عزتنا )تغيظ( عىل من أرادها )وإباء( عىل من كادها.

َأْر  بِنا  َت����ْرِدي  اَل��نُ��وَن  الَعمُءوك���أنَّ  عنه  َينْجاُب  َج��ْوًن��ا  َع��َن 
)وكأن النون( املوت )تردي( تردي من »رَدى« كَرَمى وزًنا ومعنًى، والباء يف )بنا( 
زائدة، أي: ترمينا حال كوننا )أرعن( أي: مثل األرعن يف الصمود وعدم التأثر بكوارث 
الزمن، واألرعن: اجلبل ذو الرعن، وهو َعْرُفه الشاخص البارز )جوًنا( اجلون: األبيض 

واألسود ضد )ينجاب( ينكشف )عنه العمء( السحاب.
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َت��ْر  ل  احَل����واِدِث  ع��ل  ُءُمْكَفِهرٌّ  ْه��ِر ُم���ْؤيِ���ٌد َص���مَّ ُت���وُه لِ��ل��دَّ
ترخي  ال  ترتوه(  )ل  الدهر  رصوف  احلوادث(  )عل  العبوسة  شديد  )مكفهر( 
اإلرخاء  نفي  به  املراد  وهنا  والرخاء،  للشدة  أنه  ْتو«  »الرَّ يف  واألصل  وشدته،  صموده 
هنا:  الصامء  )صمء(  القوة  واآلد«:  »األْيد  من  العظيمة،  الداهية  املؤيد:  مؤيد(  )للدهر 
الشديدة، من »الصمم«، وهو يف األصل الشدة والصالبة، وهذه الصفات كلها للجبل 

الذي كنى به عن أنفسهم.

اَل��ْي���  ج��اَل��ِت  بمْثلِِه  اِلج��لُءإَِرِم����يٌّ  ْصِمها  ِلَ وت��ْأب��ى  ���ُل 
)بمثله  سام  بن  إرم  بن  عوص  بن  عاد  وهو  عاد،  جد  »إرم«  إىل  منسوب  )إرمي( 
جالت( ذهبت وعادت يف القتال )اليل وتأبى لصمها( املتقاتل معها )الجلء( أي: 

عن إجالئها عن أوطاهنا، فهي ثابتة فيها لذلك.

َيْم�  َم��ْن  وَأْف��َض��ُل  ُمْقِسٌط  الثَّناُءَملٌِك  َلَديِه  ما  ُدوِن  وِم��ْن   ��
)ملك( أي: أنا ملك )مقسط( عادل )و( أنا )أفضل من يم�( عىل األرض )ومن 
دون ما لديه( من الفضل والثناء )الثناء( عىل غريه، أي: كل ثناء عىل غريه دون الثناء عليه 

هو؛ ألنه أفضل من كل ُمثنًى عليه.

و  ����م ُخ���طَّ���ٍة َأَردُت������م ف���أدُّ الَْم���لُءأيَّ ِب��ا  ُت��ْش��َف  إلينا  ه��ا 
ضوا  )أيم خطة( اخلطة: األمر العظيم املحتاج إىل املخلص منه )أردتم فأدوها( فوِّ
من  األرشاف  وهم  »مأل«،  مجع  )الملء(  فيها  وحزمنا  لرأينا  با(  تشف  )إلينا  أمرها 

قومهم.

ا فال��صَّ ِمْلَحَة  بَي  ما  َنَبْشُتْم  إْن  والَح��ي��اُء30 الَم����واُت  فيه  ِق��ِب 
)إن نبشتم( قبور القتىل يف املكان املسمى )ما بي ملحة( موضع بعينه )فالصاقب( 
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موضع أيًضا بعينه )فيه الموات( أي: الذين مل ُيثأر لدمائهم، فكنى باملوت عن عدم الثأر 
)والحياء( الذين أخذ هلم الثأر، كنى عن الثأر باحلياة.

النَّا  َيَْشُمُه  فالنَّْقُش  َنَقْشُتْم  والب����راُءأو  الْس��ق��اُم  وف��ي��ه  ُس 
)أو نقشتم( استقصيتم بحث ما بيننا وبينكم، من »النقش«، وهو االستقصاء، ومنه 
قيل إلخراج الشوك من البدن: »نقش« كام قيل آللته: »ِمنقاش« )فالنقش يشمه الناس( 
مني، والسقم: املرض،  أي: يتكلف فعله الناس )وفيه السقام( إدخال السقم عىل املتجشِّ

كنى به عن العيب ملن سبب القتال )والبراء( اإلشفاء، كناية عن عدم العيب.

أْغ�  كَمن  فُكنَّا  عنَّا  سكتُّم  الَق��ذاُءأو  َجْفنِها  ف  َعينًا  �َمَض 
)أو سكتم عنا فكنا( نحن وأنتم )كمن أغمض عينًا ف جفنها القذاء( لشدة حقد 
بعضنا عىل بعض، فكنى عن احلقد بالقذى، واألَقذاُء مجع »َقَذى«، والقذى اسم جنس 

»قذاة«.

ُحْد  َفَمْن  ُتْسَأُلوَن  ما  منْعُتْم  ال��َع��لُءأو  علينا  َل���ُه  ِدْث��ُت��ُم��وُه 
حدثتموه(  )فمن  واملوادعة  املهادنة  من  منكم  طلبناه  أي:  تسألون(  ما  منعتم  )أو 
أخربتم عنه من الناس له فضل علينا حتى يكون )له علينا العلء( لذلك الفضل الذي له 
علينا، و»َمن« استفهامية إنكارية، أي: ال أحد أفضل منا، إًذا كنى عن نفي فضل غريهم 

عليهم بنفي العالء، أي: ال أحد أعىل منا وال مثلنا.

النّا  ُينَْتَهُب  أّي���اَم  علمتم  ُع��واُءهل  َح��يٍّ  لِ��ُك��لِّ  ِغ����واًرا  ُس 
)هل( بمعنى قد )علمتم أيام ينتهب الناس( يغار عليهم ويستلب ما لدهيم )غواًرا( 
مغاورة، أي: تبادل الناس اإلغارة بعضهم عىل بعض )لكل حي( قبيلة أو بطن )عواء( 

العواء: صوت الذئب ونحوه، استعاره للضجيج والصياح يف ذلك الوقت املرهب.
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الَبْح�  َسَعِف  ِمْن  اجِلمَل  َرَفْعنا  احِلساُءإذ  ناها  حتى  ا  َس��رْيً �َريِن 
)إذ رفعنا اجلمل من سعف( السعف: أغصان النخلة، الواحدة »سعفة« )ال�بحرين( 
أي: سعف النخل الكائن بالبحرين، وهو البلد املشهور )سرًيا( متعلق بم»رفعنا«، أي: 
محلنا اإلبل عىل سري شديد من البحرين )حتى ناها( أي: انتهى بنا السري عند )احلساء( 
خوا ما بني هذين البلدين سرًيا وإغارًة دون أن يْقِدر أحٌد  بلد مشهور أيًضا، أراد أهنم دوَّ

عىل رصفِهم عن ُمراِدهم.

ف��أْح��َرْم��� َتِ��ي��ٍم  ع��ل  ِمْلنا  إِم���اُءث��مَّ  َق����ْوٍم  َب��ن��اُت  وفينا  �نا 
)ثم ملنا عل تيم فأحرمنا( دخلنا يف األشهر احلرم )وفينا( من تيم وغريهم )بنات 

قوم( من الذين أغرنا عليهم )إماء( أي: رصن إماًء لنا لَسْبِينا هلّن من أهلهّن.

ْه�  السَّ بِالبلِد  العزيُز  ُيقيُم  النَّجاُءل  لِيَل  الذَّ َينَْفُع  ول  ���ِل 
)ل يقيم العزيز بالبلد السهل( يريد أنه حصل للمغار عليهم ما حصل حني ال يمكن 
هبا،  لَيتحّصن  اجلبال  إىل  اهلروب  من  له  بد  ال  بل  السهل،  بالبلد  يقيم  أن  منهم  للعزيز 

وحني ال ينفع اجلبان فراره مرسًعا )ول ينفع الذليل النجاء( اإلرساع ويقرص.

ِمنَّا  ُي��وائِ��ل  ال��ذي  ُينِجي  َرج���لُءليس  ٌة  وَح����رَّ َط����ْوٍد  َرْأُس 
)ليس ينجي الذي يوائل منا( هيرب ويفزع، من »وَأل وَواَءل« إذا فزع فهرب )رأس 

طود( جبل )وحرة( أرض غليظة شديدة )رجلء( شديدة.

ُيو  ل  ���َة  يَّ ال���َ�ِ َع  أْضَ كِ��ف��اُءَم��لِ��ٌك  َل���َدْي���ِه  لِ���ا  فيها  َج���ُد 
لك«  أرضعتني  »احلمى  املثل:  ومنه  وقهر،  ذلَّل  )أضع(  ملك  هو  أي:  )ملك( 
)ال�ية( اخلليقة )ل يوجد فيها( أي: الربية )لا لديه( من مكان وفضل )كفاء( مكافأة، 

أي: مماثلة فهو ال ُكْفَء له.
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اُلنْ�  غ��زا  إذ  قوِمنا  كَتكالِيِف  ِرع��اُء40 ِهنٍْد  لب��ِن  َنحُن  هل  ���ِذُر 
)قومنا( يريد أهنم، أي: قومه قاَسْوا من أجِل منارصة  )كتكاليف( مشاّق وشدائد 
املنذر ما مل ُتقاُسوه أنتم يا بني تغلب، وبذلك الفخر لنا عليكم )إذ غزا النذر هل نحن 
لبن هند رعاء( استفهام إنكاري الزمه النفي، أي: وزيادة عىل فخرنا عليكم بام سبق 

فنحن لسنا رعاء املوايش ونحوها البن هند كام أنتم رعاء له.

فَمْطلو  َتْغلِبيٍّ  ِم��ن  أص��اُب��وا  الَعفاُءما  ُأِص��ي��َب  إذا  َع��َل��ي��ِه  ٌل 
)ما أصابوا( قتلوا )من تغلبي( منسوب لتغلب )فمطلول( مهدر دمه، من قوهلم: »ُطلَّ 
الدم وُأطّل« إذا أهدر )عليه إذا أصيب( ُقتِل )العفاء( مبتدأ خربه »عليه« قبله، أي: عىل هذا 

الدم املطلول العفاء، وهو الغبار الذي يغطي األثر، ويقال أيًضا للدروس واالنمحاء.

َمْيُسو  ُق��بَّ��َة  الَعْلياَء  َأَح���لَّ  ال��َع��وص��اُءإذ  دي��اِره��ا  ف��أْدن��ى  َن 
)فأدنى( أقرب  امرأة  )قبة ميسون( علم عىل  بعينه  )العلياء( مكان  أنزل  )إذ أحل( 

)ديارها العوصاء( علم عىل مكان بعينه.

ْت َل���ُه َق��راِض��َب��ٌة ِم��ْن  ُ���ْم َأْل���ق���اُءف���َت���َأوَّ ك���لِّ َح����يٍّ ك���أنَّ
»ُقْرُضوب  مجع  قراضبة(  )له  التجمع  وهو  ي«،  »التأوِّ من  جتمعت،  )فتأوت( 
وِقْرضاب«، وهو اللص اخلبيث، كنى عنهم بذلك لشدة بأسهم وبطشهم بالعدو )من 

كل حي( قبيلة لنرصته )كأنم ألقاء( ِعقبان، مجع »َلْقَوة« وهي الُعقاب.

ال�  وأْم��ُر  بِ��الْس��َوَدْي��ِن  الْشِقياُءفَهداُهْم  بِ��ِه  َتْشَقى  بِ��ْل��ٌغ  �لِه 
اهلل  املاء والتمر )وأمر  )بالسودين(  ًدا هلم  املعركة مزوِّ )فهداهم( قادهم إىل مكان 
املهزومون  فاألولون  السعداء،  به  يسعد  كام  الشقياء(  به  )تشقى  حَمالة  ال  َمبلَغُه  بلغ( 

واآلِخرون الظافرون.
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فساَقْت�  ُغ����ُروًرا  َتَ��نَّ��ْوَنُ��ْم  َأْشاُءإْذ  ُأْم��نِ��يَّ��ٌة  إل��ي��ُك��ْم  ���ُه��ْم 
)إذ( حني كنتم )تنونم( ترجون لقاءهم )غروًرا( عىل حني غفلٍة حتى تنالوا منهم 
باألرََش، وهو  َبطِرة، أي: موصوفة  )أشاء(  يتمنى  ما  أمنية(  إليكم  )فساقتهم  ما حتبون 

الَبَطر.

ول��كِ��ْن  ُغ�����ُروًرا  وُك��ُم  ي��ُغ��رُّ حاُءل  والضَّ َشْخَصُهْم  اآلُل  َرَف��َع 
)ل يغروكم( يف جميئهم إليكم )غروًرا ولكن( عالنيًة )رفع اآلل( ما تراه أول النهار 

كاملاء )شخصهم( أي: شخوصهم وذواهتم جهاًرا )والضحاء( ارتفاع النهار.

عنَّا  اُل��َب��لِّ��ُغ  ال��ن��اطِ��ُق  ���ا  اْنتِهاُءأيُّ لِ��َذاَك  وهل  عمٍرو  ِعنَد 
)وهل لذاك  )عمرو( بن هند  )عند( امللك  بنا  البلغ عنا( أي: الوايش  الناطق  )أيا 

. انتهاء( أي: أال تنتهي عن تبليغك ووشايتك الكاذبة لكوهنام غري نافَعنْيِ

آيا  اَل���رْيِ  ِم��َن  ِع��نْ��َدُه  لنا  الَقضاُءَم��ْن  ُك��لِّ��ِه��نَّ  ف  َث���لٌث  ٌت 
)من( أي: هو الذي )لنا عنده من الري آيات( عالمات )ثلث( عىل فضلنا وكرمنا 

)ف كلهن القضاء( الربهان الفصل والسلطان العدل.

جا  إذ  ِقيَقِة  الشَّ ش���اِرُق  لِ���واُءآَي���ٌة  َح���يٍّ  لِ��ُك��لِّ  َم��َع��دٌّ  َءْت 
شارق  ميضء  طالع  وكل  املرشق،  من  اآليت  الشارق:  )شارق(  هي  منها  )آية( 
)الشقيقة( األرض الصلبة بني رملتني، كنى بشارق الشقيقة عن احلرب التي قامت هبا 

)إذ جاءت معد لكل حي( بطن )لواء( العالمة التي حيملها يف احلرب سيدها.

بَِكْبٍش  ُمْسَتْلئِِمَي  َقْيٍس  َح��ْوَل  َق����َرظِ����يٍّ ك���أنَّ���ُه َع���ْب���لُء50
)حول قيس( بن َمعِدي كرب من ملوك محري )مستلئمي( البسني ألمتهم، أي: مجلة 
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سالحهم )بكبش( كبش القوم: سيدهم )قرظي( منسوب إىل بالد الَقَرظ، وهي اليمن، 
)كأنه  لفضلهم  آية  فهذه  العظيَم،  وسيَده  العظيَم  اجليَش  هذا  وا  َكفنُّ وقومه  هو  أنه  أراد 

عبلء( العبالء: اهلضبة البيضاء.

َتنْ�  ل  ال��َع��واتِ��ِك  ِم��َن  َرْع����لُءوَصتِيٍت  ��ٌة  ُم��ْب��َي��ضَّ إلَّ  ���ه��اُه 

)وصتيت( الصتيت: اجلامعة )من( أوالد )العواتك( العواتك: اخليار من حرائر 

)إل( كتيبة )مبيضة(  ه عن مراِده يف القتال  نساء العرب، مجع »عاتكة« )ل تنهاه( تردنُّ

الطويلة  الرعالء:  )رعلء(  السيوف  ة  املبيضَّ أو  وَبْيِضها،  دروِعها  بياِض  بسبب 

املمتدة.

����ُرُج ِم��ْن ُخ��ْرَب��ِة اَل����زاِد ال��اُءف���َرَدْدن���اُه���ُم بِ��َط��ْع��ٍن ك��م َيْ��� 

)فرددناهم( ورصفناهم عن مرادهم يف القتال )بطعن( رضب بالرماح )كم يرج من 

خربة( الثقبة التي يسيل منها املاء )الزاد( اسم جنس »مزادة«: لقربة املاء خاصة )الاء(.

َثْهل  َح����ْزِم  ع��ل  الْن��س��اُءوَحَ��ْل��ن��اُه��ُم  �����َي  َوُدمِّ ِش����لًل  َن 

من  أغلظ  واحلزم  األرض،  من  غلظ  ما  واحلزم:  احلزن  حزم(  عل  )وحلناهم 

احلزن )ثهلن( جبل بعينه )شلًل( مطاردة، أي: مطاردتنا هلم )ودمي( أسيل منها الدم 

)النساء( مجع »َنسا«: عرق يف الفخذ معروف.

ُتنْ�  ك��م  بِ��َط��ْع��ٍن  لُءوَج��َب��ْه��ن��اُه��ُم  ���َه��ُز ف ُجَّ���ِة ال��َط��ِويِّ ال���دِّ

ك، من »النهز«،  )وجبهناهم( رددناهم باجلَْبه، أي: أعنف الرد )بطعن كم تنهز( حترَّ

ونحوها  باحلجارة  املطوية  البئر  )الطوي(  الكثري  املاء  اجلّمة:  جة(  )ف  التحريك  وهو 

)الدلء( مجع »دلو«: آلة استخراج املاء املعروفة.
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الل� َع��لِ��َم  ك��م  ِبِ���ْم  ِدم���اُءوَف��َع��ْل��ن��ا  للحائِنَِي  إْن  وم��ا  ���ُه 
)وفعلنا بم كم علم اهلل( من نكاية وأذى )وما إن للحائني( اهلالكني واملتعرضني 

للهالك )دماء( ألهنا ضائعة غرُي قادٍر أهُلها عىل الثأر هلا، فهي مطلولة.

َقطاٍم  ُأمِّ  اْب��َن  أْعني  ُح��ْج��ًرا  وَل�����ُه ف���اِرِس���يَّ���ٌة َخ�����اُءث��مَّ 
)ثم( قاتلنا أيًضا )حجًرا أعني ابن أم قطام وله( كتيبٌة أو دروع )فارسية خ�اء(.

��وٌس  َهُ َوْرٌد  ال��لِّ��ق��اِء  ف  َغ���ْ�اُءَأَس���ٌد  ��َرْت  َش��مَّ إِْن  وَربِ��ي��ٌع 

)أسد ف اللقاء( حال القتال )ورد( الورد: الذي يرضب لونه إىل احلمرة )هوس( 

اهلمس: الصوت اخلفي، أراد أن صوت قدمه خفي لتؤدته )وربيع( أي: مثل الربيع يف 

إغاثة الناس )إن شمرت( اشتدت عىل الناس َسنٌة )غ�اء( شديدٌة الغرباِر الناِس فيها 

وسوء حاهلم.

َعنُه  الَقْيِس  اْم��ِرِئ  ُغلَّ  والَعناُءوَفَكْكنا  َح��ْب��ُس��ُه  ط��ال  م��ا  بعد 

)وفككنا غل امرئ القيس( بن املنذر املعروف بامء السامء، أرسه الغساسنة وأنقذته 

قبيلة الشاعر )عنه بعد ما طال حبسه والعناء( أي: عناؤه، أي: تعبه.

الَْو  َبنِي  آِل  َج��ْوِن  اجَل��ْوِن  َدْف�����واُءوَم��َع  ��ا  ك��أنَّ َع���نُ���وٌد  ِس 
)ومع اجلون( أحد ملوك كندة، هزمته قبيلة الشاعر، وأبدل »جون آل« من »اجلون« 
القوة  شديدة  عنود  كتيبة  أي:  مقدرة،  لكتيبة  صفة  عنود(  الوس  بني  آل  )جون  أّوال 

والعناد )كأنا( لشدهتا )دفواء( هضبة دفَِئة لتامسكها وقوهتا.

َوْل�  إْذ  الَعجاَجِة  تَت  َجِزْعنا  ما  لُء60 الصِّ َتَلظَّى  وإْذ  ِش��لًل  �َلْوا 
)ما جزعنا( خفنا )تت العجاجة( الغبار )إذ ولوا( رجعوا )شلًل( مطاردين رساًعا 
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ىَل: مصدر »صيِل بالنار«  الء والصَّ ب )الصلء( الصِّ َقد وتلهَّ خوًفا من القتل )وإذ تلظى( اتَّ

إذا احتق.

بِاُلنْ�  َغ��ّس��اَن  َربَّ  ماُءوأَق���ْدن���اُه  الدِّ ُتكاُل  ل  إْذ  ُكْرًها  ���ِذِر 
ساوى  بن  بالنذر(  )غسان  مِلك  )رب(  القصاص  أي:  القَود،  أعطيناه  )وأقدناه( 
)كرًها( وذلك حني عجز الناس عن إدراك الثأر )إذ ل تكال الدماء( أي: حني ال تكال 

الدماء لقدرتنا عىل أن نقتصَّ ملن شئنا بمن شئنا، وإن مل يكن ُكْفًءا يف نظر خصومنا.

أْغ���لُءوأَت��ْي��ن��اُه��ُم بِ��تِ��ْس��َع��ِة أْم��ل  أْس���لُبُ���ْم  كِ����راٍم  ٍك 
)وأتيناهم بتسعة أملك( مجع »ملك« )كرام أسلبم( مجع »َسَلب«: ما يأخذه القاتل 

ممن قتله )أغلء( مجع »غاٍل« أي: رفيعة األثامن لعظمة أقدار أهلها ولفضل ذواهتا.

ُأن��اٍس  ُأمِّ  ْب��َن  َع��م��رو  ِم���ْن َق��ِري��ٍب لَّ��ا أت��ان��ا احِل��ب��اُءوَوَل��ْدن��ا 
أناس من قريب( أي: نحن أخواله بال واسطة )لا  أم  )ابن  امللك  )وولدنا عمرو( 

أتانا( من أبيه )احلباء( احلباء: املهر.

لِلقو  النَِّصيحَة  ���ِرُج  ُتْ َأْف����لُءِمْثُلها  ُدوِن����ا  ِم���ْن  ف���لٌة  ِم 
)مثلها( أي: هذه القرابة )ترج( توجب وتلزم )النصيحة للقوم( األقارب )فلة( 
ببعٍض كام  يتَّصل ويرتبط بعضها  القرابات  يعني هذه  قرابات،  أفلء(  قرابة )من دونا 

تتَّصل الفلواُت ويرتبط بعضها ببعض.

ا  وإمَّ والتَّعاِشْ  الطَّْيَخ  اُءفاْتُرُكوا  ال��دَّ التَّعاِش  ففي  َتَتعاَشْوا 
)فاتركوا الطيخ( التكرب عىل الناس )والتعاش( تكلنُّف الَعَشى، أي: العَمى مع عدم 

وجوده )وإما تتعاشوا ففي التعاش( التعامي )الداء( املرض.
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ُقْد  وما  اَلجاِز  ِذي  ِحْلَف  ����ِدَم فِ��ي��ِه ال��ُع��ُه��وُد وال��ُك��َف��لُءواذُكُروا 
)واذكروا حلف( عهد وتوثيق )ذي الجاز( موضع مجع فيه عمرو بن هند بني بكر 
وتغلب وأصلح بينهام وأخذ عىل ذلك منهم املواثيق والرهون )وما قدم فيه العهود( مجع 
»َعْهد«، وهو خرب عن »وهو« مقدر )والكفلء( عطف عىل »العهود«، وهو مجع »كفيل« 

أي: ضامن.

َين� وهل  ي  والتَّعدِّ اجَل��ْوِر  الَه���واُءَح��َذَر  اَل��ه��اِرِق  ف  ما  �ُقُض 
)حذر( خمافة )اجلور( امليل عن الصواب )والتعدي( املجاوزة للحدود )وهل ينقض 
ب  ما ف الهارق( مجع »ُمهرق«: خرقة تنظف ويكتب فيها املكتوب، وهو لفظ فاريس عرِّ

)الهواء( مجع »هوى«: ما هيواه اإلنسان.

في�  ���اك���ُم  وإيَّ أنَّ��ن��ا  َسواُءواع��ل��م��وا  اْخَتَلْفنا  َي��ْوَم  ْطنا  اشَتَ �م 
اختلفنا سواء( يف  )يوم  السلم  تعاهد عىل  اشتطنا( من  فيم  وإياكم  أننا  )واعلموا 

اإلثم والعار.

ُتْع�  ك��م  وُظ��ل��ًم  ب��اطِ��ًل  الظِّباُءَع��نَ��نً��ا  بِيِض  الرَّ َحْجَرِة  عن  �َتُ 
« )باطًل وظلًم كم تعت( تذبح عترية،  )عننًا( العنَن: االعتاض، والفعل »عنَّ يِعننُّ
من »الَعْت« وهو ذبح العترية املعروفة يف اجلاهلية يف شهر رجب لألصنام )عن حجرة( 
ناحية )الربيض( الغنم يف مرابضها )الظباء( مجع »ظبي«: الوحش املعروف، وذلك أنَّ 
من العرب من ينذر لألصنام عتريًة عىل بلوغ غنمه مائًة، وعند بلوغها مائة قد تِضننُّ نفسه 

عن الشاِة فيجعل حملها ظبًيا يذبحه.

َيْغ�  َأْن  كِ��نْ��َدَة  ُج��ن��اُح  أعلينا  ���نَ��َم غ���اِزيِ���ُم َوِم��نَّ��ا اجَل���زاُء70
)كندة أن يغنم غازيم ومنا( نحن وأنتم مجيًعا  )جناح( حرج  )أعلينا( نحن وأنتم 
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)اجلزاء( أي: جزاء ذلك منهم بداًل من نقض العهود فيام بيننا فنضعف أمام عدونا، وهذا 
استفهام تقريري.

نِي�  َك��م  إي���اٍد  ى  ج���رَّ علينا  ��ِل الَع��ب��اُءأم  ���َط بِ��َج��ْوِز اُل��ح��مَّ
)بجوز( وسط  علِّق  نيط(  )إياد كم  اجلناية  والقرص:  باملد  ى  اجلرَّ علينا جرى(  )أم 

البعري )الحمل( املجعول عليه أمحاٌل )العباء( األثقال، مجع »ِعْبء«.

َقْي� ول  ُب���وَن  اُل���َ�َّ منَّا  اُءليس  احَل���دَّ ول  َج��نْ��َدٌل  ول  ���ٌس 

عند  فيهم  القوِم  هؤالء  كلنُّ  احلداء(  ول  جندل  ول  قيس  ول  ال�بون  منا  )ليس 
ون به، فنفى كوهنم من قومه مثبًتا بذلك أهنم من املخاطبني. الشاعر ما ُيعريَّ

��ا  ف��إنَّ َع��تِ��ي��ٍق  َب��نِ��ي  ج��ن��اي��ا  ُب����َرآُءأم  َغ���َدرُت���ُم  إْن  م��ن��ك��ُم 
برآء(  إن غدرتم  منكم  )فإنا  علينا ذلك  ليس  أبًدا،  عتيق(؟  بني  )جنايا  علينا  )أم( 

بريئون.

الَقضاُءوث���مُن���وَن ِم���ْن َتِ��ي��ٍم بِ��أْي��دي���  ُص��ُدوُرُه��نَّ  ِرم��اٌح  �ِهْم 
)و( غزاكم )ثمنون من تيم بأيديم رماح صدورهن( أِسنّتهّن التي هي مقدمتهّن، 

ُمه )القضاء( أي: القتل، عربَّ باملصدر عن الوصف الذي هو »قاضية«  فَصْدُر كلِّ يشٍء مقدَّ

هتا، أي: األسنة. مبالغًة يف حدَّ

��بِ��َي َف��آُب��وا  احُل���َداُءَت��َرُك��وُه��ْم ُم��َل��حَّ ِمنها  ُي��ِص��مُّ  بِ��نِ��ه��اٍب 

)تركوهم ملحبي( مقطَّعني، من »التلحيب« وهو التقطيع )فآبوا( رجعوا، أي: تيم 
)بنهاب( مجع »هنب«: ما يأخذه الغالب من املغلوب من غنيمة )يصم( يسبِّب الصمم، 

وهو فقُد السمع )منها احلداء( ُحداء سائقيها لكثرهتا وكثرة ُحداهتا.
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ما  أم  َحنِيَفَة  ى  َج���رَّ علينا  َج��َم��ع��ْت ِم���ْن ُم����اِرٍب َغ����اُءأم 
)أم علينا جرى( جناية بني )حنيفة أم ما جعت من( قبيلة )مارب غ�اء( صفة ملقدر 

وهو َسنٌة أو أرض.

َلْي�  أم  ُقضاَعَة  ى  َج��رَّ علينا  أْن���داُءأم  َج��نَ��ْوا  فيم  علينا  ���َس 
جنوا  فيم  علينا  )ليس  بل  )أم(  املعروفة  القبيلة  )قضاعة(  جناية  جرى(  علينا  )أم 
نفي  بنفيه عن  البلل اخلفيف، كنى  »َنًدى«، والفعل كم»ريِض«، وأصله  أنداء( هو مجع 

العار املتتب عىل الفعل يف ذلك.

تر فلم  يستِجُعوَن  ج��اؤوا  َزْه���راُءثم  َل��ُه��ْم ش��اَم��ٌة ول  ِج��ْع 
)ثم جاؤوا( أي: الذين سلبت منهم أمواهلم )يستجعون( يطلبون رجوع ما نزع منهم 
)فلم ترجع لم شامة( أي: شاة ذات شامة )ول( شاة )زهراء( بيضاء، ألهنم الظاملون يف 

هم بام سبق يف األبيات، ونفى عن قومه أن عليهم نرصهتم. سبب القتال، فعريَّ

ق��ا بِ��َ�ْ َرزاٍح  بني  ُيِ��لُّ��وا  ُدع���اُءل  عليهْم  َل��ُه��ْم  نِ��ط��اٍع  ِء 
أنتم  فعلتم  كام  بينهم  حصلت  التي  عهودهم  رزاح(  )بني  مجاعُتنا  أي:  يلوا(  )ل 
عليهم  )لم  فيه  والعهد  التحالف  نقُض  املخاطبني  من  حصل  موضع  نطاع(  )ب�قاء 

دعاء( يعني ليس عىل قومي دعاء من بني رزاح كام عليكم أنتم منهم دعاء.

الظَّْه� بِقاِصَمِة  ِمنُْهْم  ف��اُؤوا  ثمَّ  ال��اُء80 ال��َغ��لِ��ي��َل  ُد  ُي����ْ�ِ ول  ���ِر 

)قاصمة(  نكراء  ب�(مهزيمة  )منهم  الرجوع  »الفيئة«، وهو  فاؤوا( رجعوا، من  )ثم 

حرارة  الغليل(  ي�د  )ول  أخرى  مرة  فاهنزموا  ليثأروا،  جاؤوا  ألهنم  )الظهر(  كارسة 

اجلوف )الاء( البارد؛ ألهنا حرارة احلقد ال حرارة العطش.
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الَغْل� َمَع  ذاَك  َبْعِد  ِمْن  َخْيٌل  إِْب��ق��اُءُثمَّ  ول  َرْأَف�����ٌة  ل  �����َلِق 
)ثم خيل من بعد ذاك مع الغلق( رجل من بني تيم كان قائد خيل النعامن بن املنذر 

األكرب )ل رأفة( ال رمحٌة معه )ول إبقاء( عنده عىل األنفس، بل يقتل كل يشء.

َيو َع��َل  ِهيُد  والشَّ بُّ  ال��رَّ َب��لُءوُه��َو  وال���َب���لُء  احِل��َي��اَرْي��ِن  ِم  82

عي الشاعر أنه ُويِشَ إليه بقومه،  )وهو الرب( امللك املعروف عمرو بن هند الذي يدَّ
أي: الشاعر، فلم يقبل الوشاية ملا عرف فيهم من الكرم والصدق يف احلرب والشجاعة 
يوم  عل  )والشهيد  ذهنيًّا  عنده  حارًضا  كان  ألنه  الضمري  عليه  فأعاد  بالعهد،  والوفاء 
احليارين( موضع بعينه حصل فيه القتال الذي ذكره الشاعر )والبلء بلء( العناُء عناٌء، 

أي: شديد.
صالح  اجلميع  ومن  منا  اهلل  وتقبل  وبعد،  قبُل  وصحبه  وآله  حمّمد  عىل  اهلل  وصىّل 

األعامل؛ إنه قريٌب جميب..
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